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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO 

TUTORIAL MENGGAMBAR RODA GIGI KERUCUT 

MENGGUNAKAN AUTOCAD 

Oleh : 

Agung Wijaya Pratama 

NIM : 06121381621028 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasil media pembelajar mahasiswa yang valid dan 

mudah dipahami sesuai dengan Mata kuliah CAM dan CAD mengguakan AutoCAD 

dengan tingkat kelayakan yang baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian dan pengembangan (research and development) dengan menggunakan 

model pengebangan EDDIE dan evaluasi menggunakan Tessmer.  Objek dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 

2016 dan 2017 Kampus Palembang yang telah mengambil Mata Kuliah CAM dan 

CAD. Subjek dalam penelitian ini adalah Media Pembelajaran video tutorial dengan 

menggunakan AutoCAD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar 

validasi dan angket. Validasi ahli digunakan untuk mengetahui kevalidan produk. 

Angket digunakan untuk mengetahui kepraktisan produk yang dikembangkan. Uji 

coba dilakukan pada tiga tahap meliputi : Self evaluation, expert review, one to one, 

small group dan field test. Hasil dari penelitian tersebut pada ahli materi didapatkan 

persentase sebesar 80%  dikategorikan sangat valid dan untuk ahli media 

mendapatkan persentase sebesar 80%  dikategorikan valid. Berdasarkan dari tahap uji 

coba one to one mendapatkan persentase sebesar 80,8%, pada tahap uji coba small 

group mendapatkan persentase sebesar 81,8% , dan pada tahap uji coba field test 

mendapatkan persentase sebesar 82,2%. Dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran video tutorial menggambar roda gigi kerucut menggunakan AutoCAD 

dinyatakan valid dan praktis.  

 

Kata Kunci: Model Pengembangan EDDIE, Media Pembelajaran Video Tutorial, 

menggambar roda gigi kerucut, AutoCAD, Valid dan Praktis.  

 



 

   xv 
 

DEVELOPMENT OF TUTORIAL VIDEO LEARNING MEDIA 

DRAWING GEARS WHEEL USING AUTOCAD 

By : 

Agung Wijaya Pratama  

Student Number: 06121381621028 

ABSTRACT 

This study aims to produce student media that are valid and easily understood 

following with CAM and CAD courses with AutoCAD with a good level of 

eligibility. The type of research used is research and development (research and 

development) using the EDDIE firing model and evaluation using Tessmer. The 

object of this research is the Mechanical Engineering Education Study Program Class 

2016 and 2017 Palembang Campus who have taken CAM and CAD courses. The 

subject of this study was a Learning Media video tutorial using AutoCAD. Data 

collection techniques used were validation sheets and questionnaires. Expert 

validation is used to determine the validity of the product. A questionnaire is used to 

determine the practicality of the product being developed. Trials were conducted in 

three stages including self-evaluation, expert review, one to one, small groups and 

field tests. The results of the study on material experts obtained a percentage of 80% 

categorized very valid and for media experts getting a percentage of 80% categorized 

valid. Based on the trial phase one to one get a percentage of 80.8%, at the trial stage 

the small group gets a percentage of 81.8%, and at the trial stage the field test gets a 

percentage of 82.2% It can be concluded that the video learning media tutorial on 

drawing wheel gears using AutoCAD is declared valid and practical. 

Keywords: EDDIE Development Model, Video Learning Media Tutorial, drawing 

wheel gears, AutoCAD, Valid and Practical. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

(Benny A. Pribadi, M.A 2017 : 3) Teknologi telah menjadi bagia yang tak 

terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusia. Hampir dalam semua 

kegiatan, manusia memanfaatkan teknologi, baik yang sederhana maupun yang 

cangcih. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsun sangat pesat dalam 

dua dekade belakangan ini telah memperngaruhi berbagai aspek kehidupan 

manusia, tak terkecuali aktifitas belajar dan pembelajaran, dengan salah satu 

dampaknya dapat di rasakan dalam bidang pendidikan. Sedangkan di era 

melenial sekarang pendidikan adalah  suatu keharusan yang harus di penuhi . 

Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun 

maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. (Ki 

Hajar Dewantara), Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu 

genereasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. 

Dalam proses pembelajaran juga harus didukung dari berbagai factor salah 

satunya adalah media pembelajaran untuk mempermudah pendidik 

menyampaikan pesan yang akan di sampaikan dan di terima dengan mudah oleh 

peserta didik.  

(Benny A. Pribadi, M.A 2017 : 13) Dalam proses belajar dan pembelajaran, 

media pebelajaran berperan sebagai menjebatani prroses penyampaian dan 

pengiriman pesan dan informasi dari nara sumber yang khalayak  atau siswa yang 
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melakukan proses belajar. Penggunaan media sebagai sarana pembelajaran telah 

lama di lakukan, yatu sejak manusia melaksanakan proses dan aktivitas belajar. 

Media, yang memuat informasi dan ppengetahuan, pada umumnya digunakan 

dengan tujuan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efesien. Di 

media pembelajaran begi banyak jenis salah satunya yaitu media pembelajarn 

video. 

Media pembelajaran audio visual atau bisa juga di bilang video adalah media 

perantara yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang dipergunakan untuk membantu 

tercapainya tujuan belajar. Yang mempengaruhi itu semua adalah minat. Minat 

adalah keinginan besar terhadap sesuatu yang terdiri dari berbagai perasaan serta 

pemusatan perhatian yang sengaja dan penuh kemauan yang mengarahkan 

individu pada suatu pilihan. Dengan begitu proses belajar mengajar bisa berjalan 

dan siswa bisa menerima dengan apa yang telah disampaikan oleh pendidik. 

Media pembelajaran audio visual bisa membantu proses belajar pembelajaran 

terutama pada mata kuliah gambar teknik.  

Gambar Teknik berfungsi untuk penyampaian informasi, penyimpanan dan 

penggunaan keterangan (data teknis), dan cara-cara pemikiran (perencanaan) 

dalam penyiapan informasi. Pada gambar teknik mesin, ada beberapa standar 

yang dipergunakan sebagai acuan. Untuk buku tentang menggambar mesin mesin 

ini dipergunakan standar ISO.  

Dalam bidang gambar teknik atau perancangan pengembangan produk, 

perkembangan teknologi informasi sudah sangat terasa dampaknya, yaitu dengan 

banyaknya software-software yang mempermudah dan membantu kita dalam 

memecahkan permasalahan yang ada dalam bidang perancangan   dan   tahapan   

perencanaan   sampai   dengan   tahapan produksi. Tahapan perencanaan terutama 

dalam bidang gambar teknik saat ini sudah banyak software yang menunjang 

kegiatan tersebut dalam hal ini yaitu software CAD ( Computer Aidded Design). 
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Software yang sudah  banyak  digunakan  didunia  pendidikan  adalah  Auto  

CAD  dan Solidwork. Auto CAD merupakan pogram pembuatan gambar teknik 

yang mencakup semua bidang keahlia, seperti arsitektur, teknik. Dan desain. Auto 

CAD memberikan kemudahan pengoperasian dan merupakan program CAD 

terbanyak digunakan terutama di Indonesia dan Asia.  

Dalam proses pembelajaran pendidikan teknik mesin sudah pasti 

membutuhkan banyak bahan ajar yang disediakan kepada mahasiswa agar 

memudahkan dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan setiap mahasiswa. 

Berdasarkan kuesioner yang di sebar pada tanggal 2 oktober 2019, wawancara 

yang disebar pada 2 februari 2020, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi 

peneliti pada saat mengikuti mata kuliah CAD dan CAM banyak keluhan yang 

muncul dari mahasiwa pendidikan teknik mesin 2016 dan 2017, dari kuesioner 

pra-penelitian menggunakan google from dengan delapan item pertanyaan dan 

pernyataan yang disebar di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 

Sriwijaya, ada 12 orang yang menanggapi dengan persentase sangat setuju 

61,45% dan yang setuju 38,55% yang membutuhkan media video tutorial (data 

lengkap terlapir pada lampiran 1), pada wawancara dengan menggunakan google 

from yang menyimpulkan belum adanya media pembelajaran video tutorial (data 

lengkap terlapir pada lampiran 2), dan juga ada kesulitan untuk memahami 

gambar dan bingung untuk mengawali gambar yang akan di buat sehingga untuk 

menggambar mrmbutuhkan waktu yang lama. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka peneliti akan membuat media 

ajar yaitu video tutorial AutoCAD agar dapat membuat media yang menarik dan 

mudah di pahami untuk  penggambaran dengan hasil yang lebih baik. 

Melihat akan kebutuhan media ajar pada mata kuliah CAM dan CAD di 

Universitas Sriwijaya khususnya program studi pendidikan teknik mesin oleh 

karena itu peneliti mengangkat judul penelitian dengan  : 
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“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO TUTORIAL 

MENGGAMBAR RODA GIGI KERUCUT MENGGUNAKAN 

AUTOCAD” dengan harapan peneliti dapat memberi kontribusi untuk media 

ajar Pendidikan Teknik Mesin yang nantinya dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa program studi Pendidikan Teknik 

Mesin Universitas Sriwijaya. 

 

1.2.Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan lakar belakang diatas, penulis mengidentifikasii beberapa 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut , 

1. Mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya kesulitan untuk 

pemahaman gambar dan pengawalan untuk menggambar di bidang 

gambar tenik  

2. Diperlukan cara menggambar secara cepat dan efesien dengan 

penyampaian yang efektif dalam memahami langkah – langkah pada saat 

menggambar roda gigi kerucut. 

 

1.3.Batasan Masalah 

1. Berfokus kepada media pembelajaran video tutorial autocad 2013 tentang 

menggambar roda gigi kerucut. 

2. Materi menggambar 3 dimensi pada mata kuliah CAM dan CAD 

Menggambar dengan Perangkat Lunak menggunakan AutoCAD  

3. Materi pembelajaran dibatasi pada materi menggambar roda gigi kerucut 

pada mata kuliah CAM dan CAD dengan Perangkat Lunak menggunakan 

AutoCAD 
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1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Apakah media pembelajaran yang valid dan mudah di pahami sesuai 

untuk Mata kuliah CAM dan CAD Dengan AutoCAD ? 

2. Apakah media video tutorial menggambar roda gigi kerucut layak untuk 

digunakan pada mata kuliah CAD & CAM ? 

 

1.5.Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasil media pembelajar mahasiswa yang valid dan mudah dipahami 

sesuai dengan Mata kuliah CAM dan CAD Dengan AutoCAD. 

2. Menghasilkan media video tutorial menggambar roda gigi kerucut pada 

mata kuliah CAD & CAM dengan tingkat kelayakan yang baik. 

 

1.6.Manfaat Penelitian  

1.6.1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sehingga penelitian ini dapat dipergunakan di dalam proses pembelajaran 

terutama pada Mata Kuliah CAM dan CAD. Untuk menambah hasil belajar 

mahasiswa serta dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti Bagi Peserta Didik 

 Dengan penerapan media pembelajaran video tutorial dengan aplikas 

AutoCAD diharapkan peserta didik menjadi lebih mudah memahami dalam 

menggambar serta dapat mengembangkan pola pikir wawasan peserta didik 

itu sendiri, dimana ketika selesai penelitian, peserta didik semangat untuk 

menggambar dengan menggunakan media aplikasi AutoCAD. 

2. Bagi Pendidik 

 Penerapan media pembelajaran video tutorial AutoCAD dapat 

menjadikan tambahan wawasan Pendidik serta acuan dalam menggambar 

sehingga materi yang disampaikan Pendidik menjadi lebih menarik dan 

mudah dipahami oleh peserta didiknya. 

3. Bagi Universitas 

 Penelitian ini memberikan tambahan dalam video tutorial 

menggambar roda gigi kerucut menggunakan aplikasi AutoCAD dan sebagai 

referensi bagi universitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. Landasan Teori 

2.1.Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Benny A. Pribadi, M.A. (2017 : 13) Dalam proses belajar 

pembelajaran, media pembelajaran berperan dalam menjebatani proses 

penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dari narasumber kepada 

khalayak. Khalayak dalam hal ini adalah siswa yang melakukan proses 

belajar. Rayanda Asyar (2012 : 8) Media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan 

dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 

dan efektif. Gerlach & Ely. Pengertian media pembelajaran memiliki 

cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian yang 

membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua 

sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, 

sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras (hardware), seperti computer, 

TV, projector, dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada perangkat 

keras itu.  

 

2.1.2 Fungsi Media Pembelajaran  

Menurut Azhar Arsyad (2011:15) fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, 

dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan 

7 



 

   8 
 

menurut Hamalik pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Selain fungsi media pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para 

ahli pendidikan diatas, dibawah ini beberapa fungsi lain dari penggunaan 

media dalam proses pembelajaran : 

a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki peserta didik. 

b. Dapat melampaui batasan ruang kelas, melalui penggunaan ruang yang 

tepat, maka semua objek dapat disajikan kepada peserta didik. 

c. Melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Mendorong motivasi belajar. 

e. Dapat dipergunakan sebagai suatu hal yang memungkinkan adanya 

interaksi antara siswa dengan lingkungan yang ada disekitarnya. 

f. Menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan. 

g. Memungkinkan siswa memilih kegiatan belajar sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya. 

h. Mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan 

(informasinya sangat membekas dan tidak mudah lupa). 

i. Mampu mengeluarkan atau menghasilkan keseragaman pengamatan yang 

dilakuan peserta didik. 

j. Media dapat diterapkan sebagai upaya menanamkan konsep dasar yang 

konkrit, benar, dan juga realistis pada proses belajar. 



 

   9 
 

k. Membangkitkan keinginan dan juga semangat yang baru bagi peserta 

didik dan tenaga pendidik (guru). 

l. Mampu membangkitkan motivasi dan merangsang seorang anak (peserta 

didik) agar belajar lebih maksimal. 

m. Menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. 

n. Menambah variasi dalam penyajian materi. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran  

Benny A. Pribadi, M.A. (2017) Jenis-jenis media  mengklasifikasikan 

media ke dalam tujuh kelompok yaitu. 

a. Media grafis  

Media grafis yang berisi informasi dan pengetahuan yang 

disampaikan melalui unsur visual banyak digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan komunikasi. Media grafis banyak memberikan dampak positif 

bagi penggunanya dalam mempelajari informasi dan pengetahuan. 

Pengguanakan media grafis bisa dilakukan untuk melengkapi informasi 

tertulis yang terdapat dalam sebuah buku atau di pamerkan pada tempat 

tertentu yang mudah diliat oleh khalayak  

b. Media pameran  

Media pemeran atau display media dilakukan dengan cara 

memasangnya di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang 

terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan di pelajari. 

c. Media cetak  

Media cetak dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan – bahan 

yang dicetak di atas kertas dan digunakan untuk keperluan memperoleh 

informasi dan pengetahuan bagi penggunanya. Beragam media cetak telah 
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lama di gunakan sebagi sumber informasi dan pengetahuan yang dapat di 

pelajari. 

d. Media audio 

Media ini memanfaatkan unsur suara untuk menyampaikan 

informasi dan pengetahuan keoada penggunanya. Media audio banyak 

digunakan untuk melatih kemampuan verbal yang spesifik seperti pidato 

dan kemampuan dalam menggunakan Bahasa asing. 

e. Media yang di proyeksikan 

Beragam media dapat digunakan untuk mendukung aktivitas 

pembelajaran. Salah satu ragam media yang kerap digunakan dalam 

aktifitas mengajar dan persentasi adalah media yang diproyeksikan. 

Ragam media ini dalam penggunaannya mengalami perkembanan mulai 

dari media overhead trasnparasi, opaque, slide dan filmstip sampai saat ini 

aplikasi perangkat lunak dari Microsoft PowerPoin. 

f. Media video 

Media video tergolong sebagai media audiovisual yang mempu 

menanyakan unsur pesan dan informasi melalui gambar dan suara yang 

disampaikan secara simultan. Keunggulan ini membuat media video 

sangat banyak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan 

mengomunikasikanpesan secara lengkap. 

g. Multimedia  

Program multimedia lahir karena perkembangan teknologi 

computer dan digital. Media ini mampu untuk digunakan dalam 

mengkomunikasikan pesan melalui tayangan teks, suara, video, animasi, 

dan hyperlink secara terintegrasi. Teknologi computer dan digita yang 

berembang pesat saat ini, telah memungkinkan pengguna media untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan dari berbagai 

sumber secara komprehensif. 
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2.1.4 Media Video Tutorial  

a. Pengertian Media Video Tutorial dan Jenis – Jenis Pengembangan  

Video tutorial berasal dari kata video dan tutorial. “Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia video berarti: (1) bagian yang memancarkan gambar 

pada pesawat televisi; (2) rekaman gambar hidup atau program televisi untuk 

ditayangkan lewat pesawat televisi” . Sedangkan kata tutorial berarti: “(1) 

Pembimbingan kelas oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa 

atau sekelompok kecil mahasiswa; (2) pengajaran tambahan melalui tutor”. 

Jadi video tutorial dapat diartikan sebagai video yang dibuat untuk 

membimbing proses pembelajaran mahasiswa atau sekelompok mahasiswa.  

Menurut pendapat Daryanto (2016:72-106) bahwasanya media video 

merupakan segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara  sekuensial  dan program 

video dapat dimanfaatkan  dalam proses pembelajaran karena dapat 

memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada peserta didik selain itu 

juga program video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan 

kecepatan untuk mendemontrasikan perubahan dari waktu ke waktu, misalnya 

tentang perubahan kepompong  menjadi kupu-kupu, akan terlihat detail  dan 

dramatis kalau hal itu divisualisasikan lewat teknologi video. dan tutorial 

merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya 

dikerjakan secara tutorial. sebagaimana layaknya tutorial yang dikerjakan oleh 

pendidik maupun istruktur.  

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran  

Kelebihan dan Keterbatasan Media Video menurut Daryanto Menurut 

Daryanto (2011: 79), mengemukakan beberapa kelebihan penggunaan media 

video, antara lain : 
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1. Video menambah suatu dimensi baru di dalam pembelajaran, video 

menyajikan gambar bergerak kepada siswa disamping suara yang 

menyertainya. 

2. Video dapat menampilkan suatu fenomena yang sulit untuk dilihat 

secara nyata. 

Sedangkan kekurangannya, antara lain : 

1. Opposition Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan 

timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang 

dilihatnya. 

2. Material pendukung Video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada di dalamnya. 

3. Budget Untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sediki 

 

c. Jenis – Jenis Model Pengembangan  

  Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

Research and development adalah matode yang di gunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut  

 

1. Model Pengembangan Rowntree 

Model pengembangan Rowntree merupakan salah satu dari model 

pengembangan yang sering digunakan dalam penelitian pengembangan. Di 

dalam penerapan model pengembangan Rowntree ini, cukup mudah dilakukan 

dan cukup jelas langkah-langkahnya karena dengan menggunakan model 

Rowntree ini lebih efektif dan tidak rumit, karena hannya menggunakan 3 

tahap (Prawiradilaga, 2015:46) yaitu : 
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Gambar 2.1. Model Pengembangan Produk Rowntree. 

 

2. Model Pengembangan Plomp 

Untuk jenis penelitian pengembangan bahan ajar dapat di desain dengan 

merujuk pada pengembangan plomp. Desain pengembangan menurut Plomp terdiri 

dari 5 fase, yaitu (1) investigasi awal; (2) design / perancangan; (3) Realisasi / 

kontruksi; (4) tes, evaluasi, & revisi (5) implementasi (Fatriama, 2018) 

 

 

 

Gambar 2.2. Model pengembangan Plomp 

 

3. Model Pengembangan ADDIE 

Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-

tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari 

ialah model ADDIE. Model ini memiliki lima fase atau tahapan utama sesuai 

dengan namanya yaitu : (A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, (I)mplementation dan 

(E)valuation.  

 

Tahap Perencanaan 

Tahap Pengembangan 

Tahap Evaluasi 

investigasi awal Realisasi / kontruksi design / 

perancanga

n 

tes, evaluasi, & revisi implementasi 
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Gambar 2.3. Model ADDIE 

Sumber : Modifikasi dari Pribadi 2009 

 

Dalam model ADDIE kelima fase atau tahap ini perlu dilakukan secara 

sistematik. Kompone-komponen model desain pembelajaran ADDIE ialah 

sebagai berikut :(1) analysis atau analisis kebutuhan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa; (2) 

design, yakni menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar dan 

strategi pembelajaran; (3) development, memproduksi program dan bahan 

ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran; (4) 

implementation, melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan 

desain atau spesifikasi program pembelajaran;  terakhir (5) evaluation, 

melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. 

Berdasarkan dari jenis-jenis model pengembangan diatas peneliti  

menggunakan model  pengembangan ADDIE karena lebih efektif dan 

tidak  rumit dalam peleksanaannya dan juga sangat jelas dalam  tahap- 

tahapanya, model ADDIE juga sering digunakan dalam peneliti 

pengembangan. 
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2.1.5 AutoCAD 

a) Pengertian AutoCAD 

(Sofi Ansori 2014 : 1) AutoCAD adalah akronim yang berasal dari 

kata Autometic Computer Aided Design. Didalam pengertian yang lugas, 

dapat diartikan bahwa AutoCAD merupakan program paket yang mampu 

mengotomatisasi computer, sehingga komputertersebut dapat berfungsi 

sebagai alat bantu didalam rancang bangun. Auto CAD memberikan 

kemudahan pengoperasian dan merupakan program CAD terbanyak 

digunakan terutama di Indonesia dan Asia. Adapun kelebihan dan 

kekurangan autocad antara lain :  

Kelebihan AutoCAD yaitu gambar yang dihasilkan mempunyai 

kualitas jauh lebih baik dibanding dengan hasil gambar manual, dan 

memiliki gambar yang berpresisi tinggi baik, 2 dimensi maupun 3 dimensi 

dan autocad juga memiliki tingkat kerapian dan kebersihan yang sangat 

tinggi dan autocad juga memiliki skala yang sangat bervariatif. 

Kekurangan Autocad yaitu memiliki beberapa kekurangan mulai 

dari alur pendesainan yang sangat rumit dan memerlukan kesabaran di 

dalam pengoprasianya dan juga tidak sembarang orang bisa 

menggunakannya karena hanya orang yang pernah diberi pelatihan saja 

yang bisa, sementara itu untuk belajar software tersebut sangat mahal. 
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b) Dasar AutoCAD 

(M. Zainal Abdi 2017 : 4) Tampilan awal dari autocad 2013 

 

 

Gambar 2.4. layar awal AutoCAD 2013 

Quick Access Toolbar berisi perintah-perintah standard AutoCADseperti New, 

Open, Save, Undo, Redo, dan Print. Selain perintah tersebut terdapat juga 

perintah yang dapat anda custom. Salah satu contohnya, untuk menampilkan 

menubar pilih Show menubat dari Quick Access Toolbar  

1. Command Line merupakan tempat input dalam AutoCAD. Input ini dapat 

berupa perintah, besaran angka, atau koordinat. Sering akan lebih mudah 

untuk memasukan perintah dalam AutoCAD melalui command line dari pada 

dari tombol atau menuubar, karena hamper seluruh perintah di AutoCAD 

dilengkapi dengan shortkey. Mingsalnya perintah Offset, untuk 

menjalankannya anda cukup mengetikan hurus o atau O pada command line  

2. Ribbon ini berisi perintah perintah AutoCAD yang ditampilkan dalam bentuk 

tombol tombol. Perintah ini dikelompokan dalam sebuat tab berdasarkan 

Quick access 

toolbar 

ribbon 

Navigation box Area gambar 

Command line 

kursor 
Koordinat  Koordinat  
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fungsinya. Mingsalnya pada ribbon terdat tab home, annotate, view, dan 

seterusnya   

3. Koordinat ini utuk menentukan posisi relative sebuah objek gambar terhadap 

suatu titik acuan. Acuaan dapat berupa titik origin (0,0) atau titik acuan lain 

(x,y), bahkan bias juga merubah objek gambarlain 

4. Kursor pada AutoCAD dalam kedaan normal digambarkan dengan tanda plus 

dengan bujur sangkar ditengahnya,  namun dalam kondisi tertentu dapat 

berubah. Pada proses seleksi, kursor akan berubah menjadi bujur sangkar, 

sedangkan pada proses peletakan offset atau dimensi, ursor dilambangkan 

menjadi tanpa plus saja tanpa bujur sangkar ditengahnya  

5. Area Gambar atau bisa disebut drawing area. Disinilah kita bisa membuat 

dan memodifikasi object gambar pada autocad. Drawing area ini 

dibedakan menjadi dua yaitu mode space dan Paper space. Pada mode 

space inilah kita mengolah dan memodifikasi gambar sedangkan pada 

mode paper space atau layout lebih di pakai untuk proses mencetak 

gambar, memang pada mode space juga sudah bisa dipakai untuk 

mencetak gambar atau plotting namun jika kalian menggunakan gambar 

tiga dimensi maka diharuskan untuk mengubah ke mode paper space ini 

untuk percetakan 

6. Navigation Box  untuk memutor benda kerja  

 

2.1.6 Roda Gigi  

Agustinus Purnama Irawan (2016 : 15) Roda gigi merupakan elemen 

mesin yang digunakan untuk memindahkan daya dan putaran dari satu poros 

ke poros lain tanpa terjadi slip. Prinsip dasar dari system transmisi roda gigi 

merupakan pengembangan dari prinsip  trasmisi gesek. Gerakan dan daya 
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yang ditransmisikan melalui roda gigi, secara kinematika ekuivalen dengan 

yang ditransmisikan melaulu roda gesek atau cekap.  

Jenis roda gigi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, 

yaitu bedasarkan bentuk gigi dan system kerjanya, bberdasarkan posisi sumbu 

dari poros, berdasarkan kecepatan peripheral dari roda gigi, serta berdasarkan 

jenis atau bentuk hubungan pada pasangan giginya.  

1. Berdasarkan bentuk gigi dan system kerjanya.  

a. Roda gigi lurus (Spurs gear). 17 Roda gigi lurus, yaitu suatu 

elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus daya dan putaran 

dari poros penggerak ke poros yang digerakkan tanpa terjadi slip, 

dimana sumbu kedua poros tersebut terletak saling sejajar. Roda 

gigi ini bersifat tetap yang mana dalam artinya tidak dapat dilepas 

pada saat mesin dalam keadaan berputar.  

b. Roda gigi miring (Helical). Roda gigi miring yaitu elemen mesin 

yang mempunyai jalur gigi yang membentuk ulir pda siloinder 

jarak bagi, berfungsi sebagai penghubung antara roda gigi yang 

digerakkan dengan roda gigi penggerak dengan putaran dan daya 

yang sama serta dapat dilepaskan dari kedua.  

c. Roda gigi Cacing (worm gear). Roda gigi ini meneruskan putaran 

dengan perbandingan reduksi yang besar. Tetapi untuk beban yang 

besar roda gigi cacing dapat dipergunakan dengan perbandingan 

sudut kontak yang lebih besar. Roda gigi ini meliputi roda gigi 

cacing slindris, selubung ganda (globoid), roda gigi cacing 

samping.  

d. Roda gigi kerucut (bevel gear). Merupakan roda gigi yang 

paling sering dipaka tetapi roda gigi ini sangat berisik dengan 
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perbandingan kontak yang kecil, macam-macam roda gigi ini 

meliputi roda gigi kerucut lurus, spiral, miring, Zerol. 

2. Berdasarkan posisi sumbu dari porosnya. 

a. Poros parallel, seperti pada roda gigi lurus dan miring. 

b. Poros bersilangan, seperti pada roda gigi cacing. 

c. Poros berbentuktuk sudut tertentu, seperti pada roda gigi 

kerucut.  

Salah satu roda gigi yang akan di bahas oleh peneliti yaitu 

pasangsan roda gigi kerucut  

 

Gambar 2.5. roda gigi kerucut  

 

2.2 Penelitian yang Relevan  

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan SopianZainuddin (2017), 

dengan judul penelitian dengan tujuan Tujuan dari penelitian ini untuk 

“Menghasilkan media pembelajaran video tutorial menggambar gear 2d ke 3d 

menggunakan AutoCAD yang valid dan praktis untuk pembelajaran Mata 

Kuliah Gambar Teknik”. maka dapat disimpulkan bahwa Media Pembelajaran 

Video Tutorial Menggambar Gear 2D ke 3D menggunakan Aplikasi 

AutoCAD pada Mata Kuliah Gambar Teknik yang dikembangkan oleh peneliti 
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dinyatakan sangat valid dan sangat praktis untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kevalidan media pembelajaran dapat dilihat dari hasil validasi 

yang dilakukan oleh para ahli materi yang diperoleh hasil persentase sebesar 

82% maka berada pada rentang 81% - 100% dan termasuk dalam kategori 

sangat valid. Sedangkan hasil dari penilaian ahli media diperoleh hasil dari 

persentase sebesar 81% maka berada  pada rentang 81% - 100% dan termasuk 

dalam kategori sangat valid. Kemudian kepraktisan media dilihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan pada tahap orang per orang (One to one), kelompok 

kecil (Small Group) dan uji lapangan (Field Test). Berdasarkan hasil dari uji 

orang per orang (One to one) didapatkan hasil kepraktisan 81%, hasil uji 

kelompok kecil (Small Group) 83% dan uji lapangan (Field Test) 86%. 

2. Berdasarkan penelitian dari Alwi Oki Saputra (2017) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial Menggunakan Software 

Autocad Pada Mata Kuliah CAD/CAM Pada Program Studi Pendidikan 

Teknik Mesin Universitas Sriwijaya.” Penelitian ini bertujuan membuat media 

pembelajaran video tutorial yang valid dan praktis pada mata kuliah 

CAD/CAM Universitas Sriwijaya. Hasil menunjukkan tingkat validitas ahli 

materi dan ahli media dengan validasi materi 86,6% dan validasi media 87%. 

Sedangkan pada tahap uji kelompok kecil (small group) adalah 78,18%. Hasil 

ini berada pada rentang 61-80% yang termasuk dalam kategori praktis. Serta 

media pembelajaran video tutorial menggunakan software autocad pada mata 

kuliah CAD/CAM yang dikembangkan, memiliki efek potensial yang tinggi. 

Hal tersebut didapatkan dari hasil rata-rata dengan rumus N-gain (g) dengan 

hasil 0,751 masuk kategori tinggi yaitu dalam rentang g>0,7. Produk berupa 

media pembelajaran video tutorial ini dapat diterapkan dalam pembelajaran, 

Pada Mata Kuliah CAD/CAM Pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

Universitas Sriwijaya. 
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3. Berdasarkan hasil dari penelitian Saputra (2015) Dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Video Tutorial Pada Mata 

Kuliah Teknologi Motor Diesel Di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

FKIP Unsri” menyimpulkan bahwasanya media tutorial yang dihasilkan sudah 

valid dan praktis dengan berdasarkan hasil dari penilaian ahli materi diperoleh 

hasil persentase sebesar 84.09 % yang berarti valid. Sedangkan penilaian dari 

ahli media diperoleh hasil presentase sebesar 94.44 % yang berarti sangat 

valid. Kemudian dari segi kepraktisan dilihat dari hasil observasi dari one-to-

one (Uji coba perorangan) dengan hasil kepraktisanya sebesar 85.41 %, small 

group (Uji coba kelompok kecil) dengan hasil kepraktisanya sebesar 86.40 %, 

dan field test (Uji lapangan) dengan hasil kepraktisanya sebesar 82.41 % dari 

sebelumnya 45.51%.  

 

2.1 Kerangka Berfikir  

Setiap media pembelajaran bertujuan untuk membantu mempermudah di 

dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang di berikan oleh 

pendidik cepat dipahami oleh peserta didiknya. Media yang akan 

dikembangkan oleh peneliti diharapkan bisa membantu peserta didik tertarik 

dan lebih mudah untuk dipahami apa yang dijelaskan oleh pendidik dan 

dengan adanya media pembelajaran video tutorial peserta didik dapat 

mengulang lagi pembelajaran tersebut walaupun tidak bertatap muka dengan 

pendidik yaitu dengan cara memutar kembali media video tutoril tersebut. 

Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti pada saat belajar Mata Kuliah 

CAM dan CAD di semester empat kurang menariknya media yang digunakan 

pada saat menggambar dimana hanya menggunakan buku modul dan 

pengalaman dosen. Sebagai variasi diperlukan media yang baru serta menarik 

bagi peserta didik dengan harapan peserta didik tertarik untuk mengikuti 



 

   22 
 

proses pembelajaran serta memahami materi yang di sampaikan oleh 

pendidik dengan mudah, terutama pada saat menggambar roda gigi kerucut. 

Dengan adanya media pembelajaran video tutorial aplikasi AutoCAD 

diharapkan bisa membantu mengatasi  masalah pada kondisi pembelajaran 

yang ada, karena aplikasi AutoCAD merupakan salah satu program Aplikasi 

Komputer yang bisa digunakan untuk menggambar yang dimana 

penggunaanya dapat membuat gambar dengan keakuratan yang tinggi baik 

2D maupun 3D, sehingga tujuan dari pembelajaran  dapat tercapai dengan 

baik, dan dengan adanya tambahan media video tutorial dalam mata kuliah 

CAM dan CAD ini, diharapkan peserta didik lebih memahami dan lebih 

semangat lagi dalam belajar menggambar terutama menggambar roda gigi 

kerucut 
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Adapun bagan kerangka berfikir pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan media pembelajaran video tutorial pada mata kuliah CAM dan 

CAD merupakan salah satu solusi didalam pembelajaran 

 Kurangnya menariknya  media yang digunakan pada saat menggambar 

menggunakan aplikasi AutoCAD 

 Diperlukan media alternatif penunjang pembelajaran 
 

 

 

Bisa diakses secara berulang-ulang kapanpun dan dimanapun yaitu, 

dengan cara memutar kembali video tutorial yang ada 

Dihasilkan media pembelajaran video tutorial  yang valid dan mudah di pahami 

Peserta didik bisa mengetahui dan memahami konsep didalam 

menggambar ball bearing tipe R dari 2D ke 3D 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan 

 Menurut Sugiyono (2012: 407) penelitian dan pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut 

3.2 Jenis Penelitian 

Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-

tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari ialah 

model ADDIE. Model ini memiliki lima fase atau tahapan utama sesuai dengan 

namanya yaitu : (A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, (I)mplementation dan 

(E)valuation.  

Dalam model ADDIE kelima fase atau tahap ini perlu dilakukan secara 

sistematik. Kompone-komponen model desain pembelajaran ADDIE ialah sebagai 

berikut :(1) analysis atau analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi 

yang tepat dan menentukan kompetensi siswa; (2) design, yakni menentukan 

kompetensi khusus, metode, bahan ajar dan strategi pembelajaran; (3) development, 

memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program 

pembelajaran; (4) implementation, melaksanakan program pembelajaran dengan 

menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran;  terakhir (5) evaluation, 

melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengujian pengembangan Media Pembelajaran Video tutorial 

menggambar roda gigi kerucut menggunakan AutoCAD dileksanakan pada semester 

24 
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genap tahun ajaran 2019/2020 di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin  

Universitas Sriwijaya Palembang. 

3.4 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Mesin Angkatan 2016 dan 2017 Kampus Palembang yang telah mengambil 

Mata Kuliah CAM dan CAD. Subjek dalam penelitian ini adalah Media Pembelajaran 

video tutorial dengan menggunakan AutoCAD.  

3.5 Prosedur Penelitian 

Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-

tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari ialah 

model ADDIE. Model ini memiliki lima fase atau tahapan utama sesuai dengan 

namanya yaitu : (A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, (I)mplementation dan 

(E)valuation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Pengembangan Produk ADDIE 
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Gambar 3.2. Diagram Alur Penelitian Pengembangan ADDIE 

Analyze 
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3.5.1 Tahap Perencanaan 

3.5.1.1 Permasalahan 

Dalam proses pembelajaran pendidikan teknik mesin sudah pasti 

membutuhkan banyak bahan ajar yang disediakan kepada mahasiswa agar 

memudahkan dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan setiap mahasiswa. 

Berdasarkan kuesioner yang di sebar dan pengalaman pribadi  peneliti dalam mata 

kuliah CAD dan CAM banyak keluhan yang muncul dari mahasiwa pendidikan 

teknik mesin 2016 dan 2017, dari kuesioner pra-penelitian menggunakan google from 

dengan delapan item pertanyaan dan pernyataan yang disebar di program studi 

Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, ada 12 orang yang menanggapi 

dengan persentase sangat setuju 61,45% dan yang setuju 38,55% yang membutuhkan 

media video tutorial, dan juga ada kesulitan untuk memahami gambar dan bingung 

untuk mengawali gambar yang akan di buat sehingga untuk menggambar 

mrmbutuhkan waktu yang lama. 

  Berlanjut berdasarkan pengalaman pribadi peneliti pada saat belajar Mata 

Kuliah CAM dan CAD di semester empat dahulu, kurang menariknya media yang 

digunakan pada saat menggambar dimana hanya menggunakan metode pemaparan 

langsung menggukan infokus dan adapun media lain yaitu modul AutoCAD yang 

sudah ada di Mata Kuliah CAM dan CAD. Tanpa mengesampingkan model 

pemaparan langsung menggukan infokus dan modul AutoCAD tentu sebagai variasi 

diperlukan media yang menarik bagi peserta didik dengan harapan peserta didik 

tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran serta memahami materi yang di 

sampaikan oleh pendidik. Di sini peneliti ingin mengembangkan media AutoCAD 

yang apa bila di kembangkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. 
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3.5.2 Tahap Perancangan ( desing ) 

Tahap kedua dari model pengembangan ADDIE adalah tahap design atau 

perancangan. Pada tahap ini mulai dirancang media pembelajaran yang akan 

dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. 

Selanjutnya, tahap perancangan dilakukan dengan menentukan unsur-unsur yang 

diperlukan dalam media pembelajaran seperti penyusunan storyboatd dan sebagainya. 

Selain itu, pengumpulan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan dan 

pengembangan materi dalam video tutorial. Pada tahap ini, disusun instrumen yang 

akan digunakan untuk menilai media pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen 

disusun dengan memperhatikan syarat kelayakan penilaian video tutorial yaitu 

kesesuaian  video tutorial dengan pendekatan penemuan terbimbing, isi materi yang 

ada di video tutorial, dan kesesuaian video tutorial dengan syarat teknis. Instrumen 

yang disusun berupa lembar penilaian video tutorial dan angket respon. Selanjutnya, 

instrumen yang disusun akan divalidasi untuk mendapatkan instrumen penilaian yang 

valid.  

3.5.3 Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap development atau pengembangan merupakan tahap realisasasi produk. 

Pada tahap ini pengembangan video tutorial dilakukan sesuai dengan tahap 

perancangan. Setelah itu, video tutorial yang dikembangkan kemudian divalidasi oleh 

dosen ahli materi, dosen ahli media, dan dosen CAD dan CAM. Validasi dilakukan 

untuk menilai kualitas video tutoril berdasarkan syarat kevalidan yang meliputi 

kesesuaian video tutoril dengan pendekatan penemuan terbimbing, orientasi video 

tutoril pada kemampuan pemecahan masalah, kualitas isi materi video tutoril, dan 

kesesuaian video tutoril dengan syarat teknis. Pada proses validasi ini, validator 

menggunakan instrumen yang sudah disusun pada tahap perancangan. Validator 

memberikan penilaian terhadap video tutoril yang dikembangkan berdasarkan butir 

aspek kelayakan video tutoril serta memberikan saran dan komentar berkaitan dengan 
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isi video tutoril yang nantinya digunakan sebagai patokan revisi dan penyempurnaan 

video tutoril. Validasi dilakukan hingga video tutoril dinyatakan layak untuk 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran 

3.5.4 Tahap Implementasi (Implementation)  

Tahap keempat dalam model pengembangan ADDIE adalah implementasi. 

Implementasi dilakukan secara terbatas pada sekolah yang dipilih sebagai tempat 

penelitian. Setelah proses pembelajaran, dilakukan implementasi atau uji coba 

penggunaan video tutorial.  

3.5.5 Tahap Evaluasi (Evaluation) 

3.5.5 Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam penelitian, pada tahap ini peneliti 

melakukan penilaian terhadap media atau produk yang telah dikembangkan apakah 

sudah layak atau valid dan praktis. Prosedur evaluasi yang diguanakan yaitu evaluasi 

formatif. Berikut tahapan - tahapan evaluasi dalam pengembangan media menurut 

tassmer 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Alur Prosedur Formatif Evaluation Tassmer 
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1. Self evaluation 

Sefl evaluation merupakan penilaian yang dilakukan peneliti sendiri terhadap 

prototipe, dengan tujuan mengatasi kesalahan pada saat peneiti mengembangkan 

media pembelajaran video tutorial menggambar roda gigi kerucut menggunakan 

autocad. Tahap ini dilakukan pada saat tahap analisis kebutuhan dan rumusan tujuan 

pembelajaran yang menghasilkan prototioe I. 

2. Expert review 

Pada tahap expert review ini dilakukan validasi kepada ahli materi dan ahli 

media untuk menilai ketepatan media pembelajaran yang diprodusi oleh peneliti, 

produk yang akan di produksi oleh peneliti adalah video pembelajaran tutorial 

menggamabr roda gigi kerucut menggunakan autocad. Tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran video tutorial yang 

peneliti buat 

3. One to one 

Pada tahap ini peneliti melakuakan pengujian pertama yang telah direvisi dari 

validasi ahli materi dan ahli media selanjutnya peneliti melakukan one to one kepada 

tiga orang mahasiswa pendidikan tenik mesin palembang dari angkatan 2016 yang 

telah mengambil mata kuliah CAD & CAM, hasil dari produk yang telah di siapakan 

akan ditonton dari tiga orang mahasiswa, setelah selesai maka tiga mahasiswa 

diminta untuk memberikan penilian dan saran dari media video tutoria tersebut. 

Penilaian dan saran tersebut dicatumkan  pada angket yag telah di berian dari peneliti. 

 

4. Small group 

Small group yang bisa juga dibilang kelompok kecil pada tahap ini saran dan 

masukan dari tahap one to one akan di revisi dalam tahap ini menghasilkan prototipe 

II, lalu akan di uji coba kembali kepada enam orang mahasiswa pendidikan tenik 

mesin palembang dari angkatan 2016 yang telah mengambil mata kuliah CAD & 

CAM, hasil dari produk yang telah di siapakan akan ditonton dari enam  orang 

mahasiswa, setelah selesai maka  enam mahasiswa tersebut diminta untuk 

memberikan penilian dan saran dari media video tutoria tersebut. Penilaian dan saran 

tersebut dicatumkan  pada angket yag telah di berian dari peneliti. 
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5. Field test 

Field test adalah tahap terakhir dari evaluasi, peneliti melakuakan pengujian 

terakhir dengan media yang telah direvisi dari small grup selanjutnya peneliti 

melakukan uji coba lapangan kepada 19 orang mahasiswa pendidikan tenik mesin 

palembang dari angkatan 2017 yang telah mengambil mata kuliah CAD & CAM, 

hasil dari produk yang telah di siapakan akan  ditonton dari 19 orang mahasiswa, 

setelah selesai maka  19 mahasiswa tersebut diminta untuk memberikan penilian dan 

saran dari media video tutoria tersebut. Penilaian dan saran tersebut dicatumkan  pada 

angket yag telah di berian dari peneliti. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1 Angket (kuensioner) 

 Menurut Arikunto (2014 :194)  kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari reponden dalam arti laporan 

tentang pribadinya 

 Angket diberikan kepada para ahli media dan para objek penelitian untuk 

mendapatkan suatu tanggapan tentang media pengembangan video tutorial 

menggambar roda gigi kerucut menggunakan AutoCAD ini. Dalam penelitian ini 

digunakan angket jenis Checklist untuk menggali potensi berbentuk skala likert. 

Adapun kisi-kisi instrumen angket dapat dilihat pada table berikut ini :   
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Angket Mahasiswa 

No Indikator Jumlah Butir 

1. Kejelasan penggunaan media pembelajaran 1 

2. Kemudahan dan kepratisan penggunaan media  2 

3. Kejelasan kualitas media 1 

4. Menambah pengetahuan dan minat peserta didik 8 

5. Kejelasan tampilan media yang menarik 2 

6. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik 2 

7. Kejelasan dalam ketepatan ukuran  dalam 

menggambar 
1 

8. udahan untuk mendapatkan media dan digunakan. 1 

9. Kejelasan teks dan suara yang disajikan dalam 

media dan cukup puas dengan adanya media yang 

dikembangkan 

2 

 Jumlah 20 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Istrumen Validasi Ahli Materi 

Aspek Penilaian Indikator JumlahButir 

 

 

 

Materi 

1. Ketepatan atau keakuratan materi 

2. Kejelasan dan kesesuaian visual dan video 

dengan materi 

3. Konsep yang disampaikan sudah jelas 

4. Kemudahan dalam memahami uraian materi 

untuk dipahami 

5. Kesesuaian bahasa dan kalimat yang digunakan 

1 

2 

1 

1 

2 

 Jumlah 7 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Istrumen Validasi Ahli Media 

Aspek Penilaian Indikator JumlahButir 

 

 

 

 

Media 

1. Kejelasan dan kesesuain gambar dengan 

karakteristik peserta didik 

2. Kejelasan Teks yang digunakan 

3. Kemudahan dalam memulai menggambar 

4. Tampilan gambar mudah dimengerti 

5. Kesesuaian audio dan gambar yan ditampilkan 

6. Kejelasan tata letak pada gambar video 

7. Gambar yang digunakan menarik dan bentuk 

hurufnya jelas 

8. Kejelasan warna pada media video tutorial 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 Jumlah 16 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis data Angket 

Data yang diperoleh melalui angket dianalisis dengan menggunakan skala 

likert untuk mengukur pendapat mahasiswa terhadap keterpakaian video tutorial 

menggambar roda gigi kerut menggunakan AutoCAD. Data hasil angket yang 

diperoleh dihitung dengan rumus yang digunakan untuk menghitung skor adalah 

sebagai berikut:  

     Total Sekor     

         

  

Tabel 3.4 Skor Nilai Angket 

Kategori Jawaban Nilai 

Sangat Setuju/Sangat Baik 4 

Setuju/Baik 3 

Tidak Setuju/Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik 1 

  

Setelah data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang 

diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase terhadap kategori skala penilaian 

yang telah ditentukan. Kevalidan pengembangan bahan ajar media pembelajaran 

dapat ditentukan menggunakan table berikut ini : 

 

Skor Maksimum 
Persentase =  x 100 
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Tabel 3.5 Kategori pernyataan kevalidan untuk angket validasi 

 

Untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan  ini sudah 

praktis atau belum praktis  untuk digunakan Oleh peserta didik, data hasil analisis 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut ini : 

Tabel 3.6 Kriteria Interpretasi Kepraktisan Media Pembelajaran 

Tingkat Pencapaian Kategori 

81% - 100% Sangat Praktis/Sangat Baik 

61% - 80% Praktis/Baik 

41% - 60% Cukup Praktis/Cukup Baik 

21% - 40% Tidak Praktis/Tidak Baik 

0% - 20%  Sangat Tidak Praktis/Sangat Tidak Baik 

         

 

Tingkat Pencapaian Kategori 

81% - 100% Sangat Valid/Sangat Baik 

61% - 80% Valid/Baik 

41% - 60% Cukup Valid/Cukup Baik 

21% - 40% Kurang Valid/Kurang Baik 

0% - 20%  Sangat Tidak Valid/Sangat Tidak Baik  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Hasil Analisis (Analyze) 

 Pada tahap ini hal pertama yang di lakuakan ialah mencari kekurangan pada 

media pembelajaran melalui wawancara, koesioner, dan pengalaman pribadi peneliti 

pada saat mengikuti mata kuliah CAD dan CAM. Dari hasil ini dapat merumuskan 

tujuan peneliti dan melakukan analisis terhadap sasaran peneliti dalam menentukan 

solusi, juga menentukan pihak terkait dalam penelitian ini yaitu; ahli materi, ahli 

media, dan mahasiswa. 

4.1.2 Hasil Perancangan (Design) 

 Selanjutnya memastikan media yang akan di buat dan di kembangkan, untuk 

perancangan pertama dari peneliti yaitu membuat storyboard agar mempermudah 

dalam pembuatan media yang akan di kembangkan.  

4.1.3 Hasil Pengembangan (Dvelopment) 

 Pada tahap ini peneliti melakukan pembuatan media yang sesuai dengan 

storyboard yang sebelumnya telah dirancang dengan memperhitungkan materi dan 

petunjuk yang telah ditentukan. Selain itu peneliti juga mempersiapkan pendukung 

untuk pembuatan video, seperti aplikasi AutoCAD 2013 sebagai aplikasi gambar 

teknik yang akan dikembangkan, Filmora sebagai aplikasi scanrecord layar laptop, 

rencana pembelajaran semester pendidikan teknik mesin universitas Sriwijaya 

sebagai acuan materi yang akan dibuat dan subjek gambar yang akan digambar. 

  

36 
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4.1.4. Hasil Implementation dan Evaluasi 

 Pada tahap ini peneliti melakukan penerapan terhadap media yang telah 

dikebangkan, dalam penerapan ini juga sekaligus mengevaluasi produk yang telah di 

kembangkan. 

 Pada tahap evaluasi ini dilakukan unutuk melihat kevalidan dan kelayakan 

pada meia video yang telah dibuat, pada tahap ini peneliti menggunakan tes evaluasi 

tassmer, yaitu dengan melakukan langkah – langkah seperti self evaluasi, expret 

review, one to one, small grup dan  field tes.  

4.1.4.1 Evaluasi Diri (Self Evaluation) 

 Ditahap ini peneliti melakukan evaluasi diri dengan cara melalukan 

pengecekan kembali pada media yang telah dibuat, setelah itu meminta bantuan 

kepada orang lain untuk meminta masukan, barulah melanjutkan ke langkah 

berikutnya. 

4.1.4.2 Ulasan pakar (Expret Review) 

 Tahap ulasan pakar melakukan validasi terhap media video pembelajaran, 

validasi terbagi menjadi dua bagian yaitu validasi ahli materi dan validasi dengan ahli 

media untuk mengetahui kekurangan dan kevalidan pada media video pembelajaran   

1.  Ahli Materi 

Validasi materi dilakukan oleh dosen program studi Pendidikan Teknik Mesin 

yang mengajar autocad sebagai ahli materi yaitu ibu Nopriyanti, S.Pd., M.Pd pada 

hari jumat 14 februari di ruang belajar Pendidikan Teknik Mesin kampus KM.5 

Palembang dengan  hasil dari validasi ahli materi terlihat pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi 

No Indikator Nilai Kategori 

1. Ketepatan isi dengan kompetensi yang ingin dicapai 3 Baik 

2. Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar  3 Baik 

3. Kesesuaian materi dengan kebutuhan mahasiswa 4 Sangat Baik 

4. Kualitas informasi pada materi untuk pemahaman 

mahasiswa 

4 Sangat Baik 

5. Kebenaran substansi materi 3 Baik 

6. Kesesuaian media dengan kebutuhan pembelajaran  3 Baik 

7. Materi yang disajikan mudah dipahami oleh siswa 4 Sangat Baik 

8. Sajian materi secara sistematis  3 Baik 

9. Kejelasan materi berkaitan satu sama lain 3 Baik 

10. Kejelasan suara pada video yang ditampilkan  3 Baik 

11. Kesesuaian penggunaan bahasa dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

3 Baik 

12. Memberikan imajinasi pada saat melihat video 

ditampilkan  

 

3 

 

Baik 

13. Materi yang disajikan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan  

 

3 

 

Baik 

14. Kualitas materi memotivasi siswa dalam pembelajaran 3 Baik 

15. Pemilihan atau perekaman gambar video yang tepat 4 Sangat Baik 

16. Pemakaian bahasa yang sederhana, tepat dan jelas 3 Baik 
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17. Kelengkapan materi  3 Baik 

18. Kejelasan materi memberikan fokus perhatian siswa pada 

saat melihat video ditampilkan 

3 Baik 

19. Kesesuian materi dengan tujuan pembelajaran 3 Baik 

20. Kemudahan pemahaman materi terhadap video yang 

diputarkan   

4 Sangat Baik 

 Jumlah 64  

 Jumlah Skor Maksimal 80  

 

 Dari hasil penelitian yang didapat diatas jumlah skor penelitian dapat 

dipersentasekan untuk mengetahui tinkat kelayakan isi materi yang telah dibuat. 

Berikut hasil persentase dari validasi ahli materi sebagai berikut : 

     Total Sekor     

  

     64     

      

Berdasarkan dari hasil persentase diatas didapatkan hasil dari kelayakan isi 

produk adalah 80% sesuai dengan tabel 3.5. Hasil tersebut rentang 61% - 80% dengan 

kategori baik atau valid. Saran dari ahli yaitu (1). Tata tulis diperbaiki, (2). 

Penambahan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi disetiap langkah pengerjaan,   

      

2. Ahli Media  

 Validasi media dilakukan oleh dosen program studi Pendidikan Teknik Mesin 

sebagai ahli media yaitu  ibu Dewi Puspitas Sari, M.Pd., pada hari selasa 11 februari 

Skor Maksimum 

Persentase =  x 100% 

80 

Persentase =  x 100 = 80% 



 

   40 
 

di ruang adminitrasi atau ruang dosen Pendidikan Teknik Mesin kampus Indaralaya 

dengan hasil dari validasi ahli media terlihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media  

No Indikator Nilai Kategori 

 

1. 

Kejelasan dan kesesuain gambar dengan 

karakteristik peserta didik 

 

3 

 

Baik 

2. Gambar yang disajikan dalam video tutorial 

sangat jelas  

3 Baik 

3. Suara yang disajikan dalam video jelas 3 Baik 

 

4. 

Penambahan backshond sesuai dengan 

media video tutorial 

 

3 

 

Baik 

5. Kualitas video dan suara  2 Tidak Baik 

 

6. 

Kejelasan Teks yang digunakan mudah 

dibaca 

 

2 

 

Tidak Baik 

 

7. 

Teks yang di gunakan sesuai ejaan bahasa 

indonesia 

 

2 

 

Tidak Baik 

 

8. 

Kemudahan dalam memulai menggambar  

3 

 

Baik 

9. Tampilan gambar mudah dimengerti 3 Baik 

10. Tampilan gambar mudah dimengerti 3 Baik 

 

11. 

Kesesuaian audio dan gambar yan 

ditampilkan 

 

3 

 

Baik 

12. Kejelasan tata letak pada gambar video 3 Baik 

13. Gambar yang digunakan menarik  2 Tidak Baik 

14. Bentuk huruf yang digunakan menarik  3 Baik 

 

15. 

Warna yang digunakan sesuai dengan 

media video tutorial  

 

3 

 

Baik 

 

16. 

Kejelasan warna pada media video tutorial  

3 

 

Baik 

 Jumlah 44  

 Jumlah Skor Maksimal  64  

Dari hasil penelitian yang didapat diatas jumlah skor penelitian dapat 

dipersentasekan untuk mengetahui tinkat kelayakan isi materi yang telah dibuat. 

Berikut hasil persentase dari validasi ahli materi sebagai berikut : 
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     Total Sekor     

         

     44     

      

Berdasarkan dari hasil persentase diatas didapatkan hasil dari kelayakan isi 

produk adalah 80% sesuai dengan tabel 3.5. Hasil tersebut rentang 61% - 80% dengan 

kategori baik atau valid. Saran dari ahli yaitu (1). Volume backshound dalam video 

diperkecil dan dimasukan suara asli peneliti, (2). Identitas pembuat atau peneliti di 

pindahkan ke belakang atau pada saat penutupan divideo. 

Berdasarkan komentar dari validator, media yang dikembangkan dapat 

dikatakan praktis, berdasarkan masukan parah ahli, berikutnya peneliti merevisi 

produk video tutorial. Ada perbedaan dari beberapa tampilan media pembelajaran 

video tutorial sebelum dan susadah direvisi.     

 

No Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1.  

 
Suara backshond saja  

 

 
Suara backshond dan suara asli 

peneliti  

2.   

 

Skor Maksimum 

Persentase =  x 100% 

64 
Persentase =  x 100 = 80% 
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Terdapat identitas peneliti, yang di 

sarankan untuk dipindahkan ke 

penutupam video   

Tidak lagi Terdapat identitas peneliti, 

yang telah dipindahkan ke penutupam 

video   

3.  

 
Sebelum penambahan slide gambar 2 

dimensi  

 

 
Sesudah penambahan slide gambar 2 

dimensi 

4.  

 
Sebelum penambahan slide gambar 3 

dimensi 

 

 
Sesudah penambahan slide gambar 2 

dimensi 

5.  

 
Sebelum penutup ditambahkan 

identitas peneliti  

 

 
Sesudah penutup ditambahkan 

identitas peneliti 

 

Gambar 4.1 Hasil Sebelum dan Sesudah Revisi 
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Flow Chart Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial Menggambar 

Roda Gigi Kerurucut Menggunakan AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Flow Chart Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial 
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4.1.4.3 Hasil One To One  

 Pada tahap ini peneliti melakuakan pengujian pertama yang telah direvisi dari 

validasi ahli materi dan ahli media selanjutnya peneliti melakukan one to one kepada 

tiga orang mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Palembang dari angkatan 2016 di 

ruang pembelajaran kampus PGSD KM.5 Palembang pada hari kamis tanggal 20 

februari 2020. Kemudian media ditampilkan menggukan laptop dihadapan mereka, 

selanjutnya mereka diberikan angket penilaian untuk mengukur kepraktisan dan 

menanyakan masukan dari media yang telah ditampilkan. Dari penyebaran angket 

peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut  

Tabel 4.3 hasil one to one 

No Skor Skor maks persentase Kategori 

1 64 80 80% Praktis 

2 65 80 81,2% Sangat Praktis 

3 65 80 81,2% Sangat Praktis 

Jumlah 194 240   

 

Dari hasil penelitian yang didapat diatas jumlah skor penelitian dapat 

dipersentasekan untuk mengetahui tinkat kepraktisan media yang telah dibuat. 

Berikut hasil persentase dari hasil one to one sebagai berikut : 

 

     Total Sekor     

         

     194     

      

Berdasarkan dari hasil persentase diatas didapatkan hasil dari kelayakan isi produk 

adalah 80,8% sesuai dengan tabel 3.6. Hasil tersebut rentang 61% - 80% dengan 

kategori baik atau praktis. Dari hasil yang di dapat untuk one to one ini belum bisa 

Skor Maksimum 
Persentase =  x 100% 

240 

Persentase =  x 100 = 80,8% 
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mendapatkan kategori sangat praktis hal tersebut di karenakan masih adanya kalimat 

yang tidak sesuai dengan enjaan indonesia dan memasukan transisi antara slide –slide 

tertentu, dalam hal ini penelitidapat menyimpulkan media bisa dikatakan sangat 

praktis dalam revian sesuai dngan saran dan komentar dari subjek one to one tersebut. 

Hasil dari revian yang telah di perbaiki akan dilanjutkan kembali kepada small grup 

untuk tahap berikutnya.  

4.1.4.4 Hasil Small Grup 

Tahap small grup atau kelompok kecil ini peneliti melakuakan pengujian 

kembali dengan media yang telah direvisi dari one to one selanjutnya peneliti 

melakukan small grup kepada 6 orang mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin 

Palembang dari angkatan 2016 di ruang pembelajaran kampus PGSD KM.5 

Palembang pada hari jumat tanggal 21 februari 2020. Kemudian media disebar  

menggukan smartpone untuk mempermudah mereka dalam menilai media tersebut, 

selanjutnya mereka diberikan angket penilaian untuk mengukur kepraktisan dan 

menanyakan masukan dari media yang telah ditampilkan. Dari penyebaran angket 

peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut  

Tabel 4.4 Hasil Small Grup 

No Skor Skor maks persentase Kategori 

1. 66 80 82,5% Sangat Praktis 

2 65 80 81,2% Sangat Praktis 

3 64 80 80% Praktis 

4 67 80 83,7% Sangat Praktis 

5 65 80 81,2% Sangat Praktis 

6 66 80 82,5% Sangat Praktis 

Jumlah  393 480   

 

Dari hasil penelitian yang didapat diatas jumlah skor penelitian dapat 

dipersentasekan untuk mengetahui tinkat kepraktisan media yang telah dibuat. 

Berikut hasil persentase dari small grup sebagai berikut : 
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     Total Sekor     

         

     393     

      

Berdasarkan dari hasil persentase diatas didapatkan hasil dari kelayakan isi produk 

adalah 81,8% sesuai dengan tabel 3.6. Hasil tersebut rentang 81% - 100% dengan 

kategori sangat baik atau sangat praktis. Dari hasil yang di dapat untuk smal grup ini 

belum bisa mendapatkan kategori sangat praktis 100% hal tersebut di karenakan suara 

asli dalam media pemebelajaran tersebut terlalu kecil dari pada suara backshound 

yang diguanakan, dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan media bisa dikatakan 

sangat praktis 100% dalam revisian sesuai dngan saran dan komentar dari small grup 

tersebut. Hasil dari revisian yang telah di perbaiki akan dilanjutkan ke uji coba 

lapangan untuk tahap berikutnya.  

4.1.4.5 Hasil Uji Coba Lapangan 

Pada tahap terakhir ini peneliti melakuakan pengujian terakhir dengan media 

yang telah direvisi dari small grup selanjutnya peneliti melakukan uji coba lapangan 

kepada 19 orang mahasiswa Pendidikan Tenikk Mesin Palembang dari angkatan 2017 

di ruang pembelajaran kampus PGSD KM.5 Palembang pada hari sabtu tanggal 22 

februari 2020. Kemudian media disebar  menggukan smartpone untuk mempermudah 

mereka dalam menilai media tersebut, selanjutnya mereka diberikan angket penilaian 

untuk mengukur kepraktisan dan menanyakan masukan dari media yang telah 

ditampilkan. Dari penyebaran angket peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut  

 

 

 

 

Skor Maksimum 

Persentase =  x 100% 

480 
Persentase =  x 100 = 81,8% 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Lapangan 

No Skor Skor maks persentase Kategori 

1 67 80 83,7% Sangat Praktis 

2 66 80 82,5% Sangat Praktis 

3 65 80 81,2% Sangat Praktis 

4 66 80 82,5% Sangat Praktis 

5 68 80 85% Sangat Praktis 

6 66 80 82,5% Sangat Praktis 

7 64 80 80% Praktis 

8 65 80 81,2% Sangat Praktis 

9 64 80 80% Praktis 

10 65 80 81,2% Sangat Praktis 

11 67 80 83,7% Sangat Praktis 

12 66 80 82,5% Sangat Praktis 

13 65 80 81,2% Sangat Praktis 

14 66 80 82,5% Sangat Praktis 

15 65 80 81,2% Sangat Praktis 

16 65 80 81,2% Sangat Praktis 

17 68 80 85% Sangat Praktis 

18 66 80 82,5% Sangat Praktis 

19 66 80 82,5% Sangat Praktis 

Jumlah 1250 1520   

 

Dari hasil penelitian yang didapat diatas jumlah skor penelitian dapat 

dipersentasekan untuk mengetahui tinkat kepraktisan media yang telah dibuat. 

Berikut hasil persentase dari uji coba lapangan sebagai berikut : 

 

     Total Sekor     

         

             1250     

      

Berdasarkan dari hasil peniliaan uji lapangan yang telah diolah, didapatkan hasil dari 

angket yng di sebar kepada mahasiswa untuk menilai kelayakan dan kepraktisan 

Skor Maksimum 

Persentase =  x 100% 

1520 
Persentase =  x 100 = 82,2% 
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adalah 82,2% sesuai dengan tabel 3.6. Hasil tersebut rentang 81% - 100% dengan 

kategori sangat baik atau sangat praktis.  

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menghasilkan suatu 

produk. Produk yang dihasilkan berupa video pembelajaran tutorial menggambar 

roda gigi kerucut yang dikembangkan menggukan model pengembangan ADDIE 

ysng melalui lima tahap antara lain yaitu analisys, design, development, 

implementation dan evaluation. 

 Pada tahapan  pertama yaitu analisys suatu kebutuhan yang berguna untuk 

mengetahui kekurangan dan suatu hambatan yang terjadi dalam lingkungan 

pembelajaran yang di alami terutama dalam mata kuliah CAD & CAM yang 

membahas salah satu software perangkat lunak yaitu AutoCAD dalam bidang gambar 

teknik. 

 Setelah tahapan analisys selesai peneliti merancang stsu mendesign suatu 

produk yang sesuai dengan analisys dan kebutuhan yang diperlukan, dalam 

perancangan yang dilakukan peneliti adalah meruskan tujuan pembelajaran yang 

sesauai dengan rencana pembelajaran semester (RPS), mencari bahan ajar yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, setelah itu peneliti membuat storyboatd sebagai acuan 

pembuatan produk. 

 Lalu peneliti melalukan tahap pengembangan atau development, ditahap ini 

peneliti membuat pruduk sesuai dengan design yang telah dirancang sebelumnya, 

setelah produk Video Tutorial Menggambar Roda Gigi Kerucut Menggunakan 

Autocad selesai peneliti melakukan implementasi sekaligus evaluasi 
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 Langkah berikutnya mplementasi yaitu penerapan produk yang dibuat dari 

peneliti sekaligus sebagai evaluasi dengan tahap validasi materi dan validasi media 

sebagai langkah awal untuk penilaian kevalidan materi mau pun media, uji coba one 

to one, small grup dan yang terakhir uji coba lapangan. 

 Pada uji validasi kepada ahli materi yang dilakukan oleh dosen Pendidikan 

Teknik Mesin Uniresitas Sriwijaya sekaligus dosen Mta Kuliah CAD & CAM yaitu 

ibu Nopriyanti, S.Pd., M.Pd pada hari jumat 14 februari di ruang belajar pendidikan 

teknik mesin kampus KM.5 Palembang. penilaian yang dilakukan dengan pengisian 

angket dan saran yangterdiri dari beberapa aspek penilaian yaitu (1) Ketepatan atau 

keakuratan materi sebanyak 8 butir soal  (2) Kejelasan dan kesesuaian visual dan 

video dengan materi sebnyak 3 butir soal (3) Konsep yang disampaikan sudah jelas 

sebanyak 3 butir soal (4)Kemudahan dalam memahami uraian materi untuk dipahami 

sebanyak 2 butir soal (5) Kesesuaian bahasa dan kalimat yang digunakan sebanyak 4 

butir soal. Dari aspek pertanyaan tersebut mendapatkan hasil skor yaitu 80% sesuai 

dengan tabel 3.5. Hasil tersebut rentang 61% - 80% dengan kategori baik atau valid. 

Saran dari ahli yaitu (1). Tata tulis diperbaiki, (2). Penambahan gambar 2 dimensi dan 

3 dimensi disetiap langkah pengerjaan,    

 Setelah  uji validasi kepada ahli materi  lankah berikutnya yaitu validasi 

kepada ahli media yang dilakukan oleh dosen Pendidikan Teknik Mesin Uniresitas 

Sriwijaya yaitu ibu Dewi Puspitas Sari, M.Pd., pada hari selasa 11 februari di ruang 

adminitrasi atau ruang dosen Pendidikan Teknik Mesin kampus Indaralaya penilaian 

yang dilakukan dengan pengisian angket dan saran yangterdiri dari beberapa aspek 

penilaian yaitu (1)Kejelasan dan kesesuain gambar dengan karakteristik peserta didik 

sebanyak 5 butir soal, (2) Kejelasan Teks yang digunakan sebanyak 2 butir soal, (3) 

Kemudahan dalam memulai menggambar sebanyak 1 butir soal, (4) Tampilan gambar 

mudah dimengerti sebanyak 1 butir soal, (5) Kesesuaian audio dan gambar yan 

ditampilkan sebanyak 1 butir soal, (6) Kejelasan tata letak pada gambar video 

sebanyak 2 butir soal (7) Gambar yang digunakan menarik dan bentuk hurufnya jelas 
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sebanyak 2 butir soal dan Kejelasan warna pada media video tutorial sebanyak 2 butir 

soal. Dari aspek pertanyaan tersebut menghasilkan  persentase kelayakan  isi produk  

adalah  80% sesuai dengan tabel 3.5. Hasil tersebut rentang 61% - 80% dengan  

kategori baik atau valid. Saran dari ahli yaitu (1). Volume backshound dalam video 

diperkecil dan dimasukan suara asli peneliti, (2). Identitas pembuat atau peneliti di 

pindahkan ke belakang atau pada saat penutupan divideo. 

 Tahap berikutnya yaitu uji coba one to one yang dilakukan kepada tiga 

mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Palembang angkatan 

2016 di ruang pembelajaran kampus PGSD KM.5 Palembang pada hari kamis tanggal 

20 februari 2020. Kemudian media ditampilkan menggukan laptop dihadapan 

mereka, selanjutnya mereka diberikan angket penilaian untuk mengukur kepraktisan 

dan menanyakan masukan dari media yang telah ditampilkan. Penilaian yang 

dilakukan dengan pengisian angket dan saran yangterdiri dari beberapa aspek 

penilaian yaitu, (1) Kejelasan penggunaan media pembelajaran sebanyak 1 butir soal, 

(2) Kemudahan dan kepratisan penggunaan media sebanyak 2 butir soal, (3) 

Kejelasan kualitas media sebanyak 1 butir soal, (4) Menambah pengetahuan dan 

minat peserta didik sebanyak 8 butir soal, (5) Kejelasan tampilan media yang menarik 

sebanyak 2 butir soal, (6) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik sebanyak 2 

butir soal, (7) Kejelasan dalam ketepatan ukuran  dalam menggambar sebanyak 1 

butir soal, (8) Kemudahan untuk mendapatkan media dan digunakan sebanyak 1 butir 

soal, (9) Kejelasan teks dan suara yang disajikan dalam media dan cukup puas dengan 

adanya media yang dikembangkan sebanyak 2 butir soal. Dari aspek pertanyaan 

tersebut menghasilkan  persentase kelayakan  isi produk adalah 80,8% sesuai dengan 

tabel 3.6. Hasil tersebut rentang 61% - 80% dengan kategori baik atau praktis. Dari 

hasil yang di dapat untuk one to one ini belum bisa mendapatkan kategori sangat 

praktis hal tersebut di karenakan masih adanya kalimat yang tidak sesuai dengan 

enjaan indonesia dan memasukan transisi antara slide – slide tertentu, dalam hal ini 
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penelitidapat menyimpulkan media bisa dikatakan sangat praktis dalam revian sesuai 

dngan saran dan komentar dari subjek one to one tersebut. 

 Tahap selanjutnya adalah small grup atau kelompok kecil ini peneliti 

melakuakan pengujian kembali dengan media yang telah direvisi dari one to one 

selanjutnya peneliti melakukan small grup kepada 6 orang mahasiswa pPendidikan 

Teknik Mesin Palembang dari angkatan 2016 di ruang pembelajaran kampus PGSD 

KM.5 Palembang pada hari jumat tanggal 21 februari 2020. Kemudian media disebar  

menggukan smartpone untuk mempermudah mereka dalam menilai media tersebut, 

selanjutnya mereka diberikan angket penilaian untuk mengukur kepraktisan dan 

menanyakan masukan dari media yang telah ditampilkan. Penilaian yang dilakukan 

dengan pengisian angket dan saran yangterdiri dari beberapa aspek penilaian yaitu, 

(1) Kejelasan penggunaan media pembelajaran sebanyak 1 butir soal, (2) Kemudahan 

dan kepratisan penggunaan media sebanyak 2 butir soal, (3) Kejelasan kualitas media 

sebanyak 1 butir soal, (4) Menambah pengetahuan dan minat peserta didik sebanyak 

8 butir soal, (5) Kejelasan tampilan media yang menarik sebanyak 2 butir soal, (6) 

Meningkatkan motivasi belajar peserta didik sebanyak 2 butir soal, (7) Kejelasan 

dalam ketepatan ukuran  dalam menggambar sebanyak 1 butir soal, (8) Kemudahan 

untuk mendapatkan media dan digunakan sebanyak 1 butir soal, (9) Kejelasan teks 

dan suara yang disajikan dalam media dan cukup puas dengan adanya media yang 

dikembangkan sebanyak 2 butir soal. Hari hasil persentase dari kelayakan isi produk 

adalah 81,8% sesuai dengan tabel 3.6. Hasil tersebut rentang 81% - 100% dengan 

kategori sangat baik atau sangat praktis. Dari hasil yang di dapat untuk smal grup ini 

belum bisa mendapatkan kategori sangat praktis 100% hal tersebut di karenakan suara 

asli dalam media pemebelajaran tersebut terlalu kecil dari pada suara backshound 

yang diguanakan, dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan media bisa dikatakan 

sangat praktis 100% dalam revisian sesuai dngan saran dan komentar dari small grup 

tersebut. 
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 Pada tahap terakhir ini peneliti melakuakan pengujian terakhir dengan media 

yang telah direvisi dari small grup selanjutnya peneliti melakukan uji coba lapangan 

kepada 19 orang mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Palembang dari angkatan 2017 

di ruang pembelajaran kampus PGSD KM.5 Palembang pada hari sabtu tanggal 22 

februari 2020. Kemudian media disebar  menggukan smartpone untuk mempermudah 

mereka dalam menilai media tersebut, selanjutnya mereka diberikan angket penilaian 

untuk mengukur kepraktisan dan menanyakan masukan dari media yang telah 

ditampilkan. Penilaian yang dilakukan dengan pengisian angket dan saran yangterdiri 

dari beberapa aspek penilaian yaitu, (1) Kejelasan penggunaan media pembelajaran 

sebanyak 1 butir soal, (2) Kemudahan dan kepratisan penggunaan media sebanyak 2 

butir soal, (3) Kejelasan kualitas media sebanyak 1 butir soal, (4) Menambah 

pengetahuan dan minat peserta didik sebanyak 8 butir soal, (5) Kejelasan tampilan 

media yang menarik sebanyak 2 butir soal, (6) Meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik sebanyak 2 butir soal, (7) Kejelasan dalam ketepatan ukuran  dalam 

menggambar sebanyak 1 butir soal, (8) Kemudahan untuk mendapatkan media dan 

digunakan sebanyak 1 butir soal, (9) Kejelasan teks dan suara yang disajikan dalam 

media dan cukup puas dengan adanya media yang dikembangkan sebanyak 2 butir 

soal. dari hasil peniliaan uji lapangan yang telah diolah  didapatkan hasil dari angket 

yang di sebar kepada mahasiswa untuk menilai kelayakan dan kepraktisan adalah 

82,2% sesuai dengan tabel 3.6. Hasil tersebut rentang 81% - 100% dengan kategori 

sangat baik atau sangat praktis.  
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Media pembelajaran video tutorial menggambar roda gigi kerucut pada mata 

kuliah CAD & CAM yang telah di kembangkan dinyatakan valid dipergunakan untuk 

bahan belajar dan pembelajaran pada mata kuliah CAD & CAM, dengan hasil 

pengujian validasi materi dan validasi media dengan persentase dari validasi materi 

80% dan validasi media 80%. 

5.1.2 Media pembelajaran video tutorial menggambar roda gigi kerucut pada mata 

kuliah CAD & CAM yang telah di kembangkan dinyatakan memenuhi karakteria 

praktis. Penilaian ini berdasarkan skor dari one to one, small grup dan field tes yaitu 

dengan persentase one to one 80,8% sedangkan small grup 81,8% dan yang terakhir 

field tes 82,2%, dari hasil yang telah diperoleh maka hasil ini berada pada rentang 

61% - 80% dan 81% - 100% yang termasuk dalam kategori sangat praktis. 

 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Calon Peneliti  

Dalam pembuatan media pembelajaran video tutorial menggambar roda gigi 

kerucut menggunakan autocad, peneliti menyadari dalam pembuatan  ini banyak 

kekuranganbaik dari segi desain, atau pun materi. Oleh sebab itu peneliti yang ingin 

menjadikan media pembelajaran tutorial menggambar roda gigi kerucut menggukan 

autocad sebagai panduan atau acuan agar dapat lebih kreatif dan inovatif dalam 

desain dan materi yang akan di sampaikan. 
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5.2.2 Bagi Pendidik  

Semoga dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang - orang yang 

membutuhkan, dan media pembelajaran video tutorial menggamabr roda gigi kerucut 

dapat digunakan sebagai bahan ajar dan sebgai pembelajaran mandiri  
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Kuensioner Analisis Kebutuhan Penggunaan Media Pembelajaran Video 

Tutorial Pada Mata Kuliah CAD & CAM Di Program Studi Pendidikan Teknik 

Mesin Universitas Sriwijaya  

Kuensioner ini berisi pertanyaan dan pernyataan yang di perlukan untuk pra-

penelitian, yang mana digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

diperlukannya media pembelajaran video tutorial pada mata kuliah CAD & 

CAM. Responden adalah mahasiswa angkatan tahun 2016 dan 2017 ( yang telah 

mengikuti mata kuliah CAD & CAM )  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
(RPS) 

 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi : Pendidikan Teknik Mesin 

Mata Kuliah/Kode : CAD/CAM / GTM 14302 

Jumlah SKS : 3 SKS 

Semester : 3 (tiga) 

Dosen Pengampu :  

   Nopriyanti, S.Pd., M.Pd. 

 Elfahmi Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.T. 

 

I. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS teori, bersifat wajib lulus. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang penggunaan software komputer 

untuk penggambaran gambar teknik & grafis 2D maupun 3D. 

. 

II. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Learning Outcomes of A Course) : 

1. Sikap dan Tata Nilai: 

LAMPIRAN 2 
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a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. Memiliki rasa tanggungjawab terhadap segala sarana dan prasarana yang ada di workshop 

prodi Pendidikan teknik mesin. 

c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan 

etika; 

d. Mampu bekerja sama dengan mahasiswa lainnya. 

e. Menghargai keanekaragaman pendapat, cara, metode mahasiswa lainnya. 

f. Taat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya. 

g. Mampu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 

 

2.  Pengetahuan: 

a. Mengetahui konsep dasar CAD (Computer Aided Drawing);  

b. Menyebutkan CAD ; 

c. Menjelaskan variabel Autocad 2D dan 3D; 
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d. Menjelaskan prosedur menggambar 2D dan 3D menggunakan autocad; 

e. Mengidentifikasi software-software komputer untuk penggambaran 

f. Memahami perintah-perintah operasional program autocad 2d dan 3d 

 

3. Keterampilan Kerja (Kemampuan Kerja dan Kewenangan dan Tanggung Jawab): 

a. Mampu melaksanakan praktik pengelasan berdasarkan SOP yang telah ditentukan. 

b. Mampu melaksanakan praktik pengelasan dengan mengutamakan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). 

c. Mampu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat praktik pengelasan. 

d. Mampu melakukan proses pengelasan berbagai jenis kampuh las seperti kampu I, kampu 

berimpit, kampu topi, kampu V, kampu X, kampu sudut.  

e. Mampu membersihkan sambungan  sesuai spesifikasi dengan menggunakan perkakas serta 

teknik yang tepat. 

f. Mampu memeriksa sambungan las secara visual sesuai spesifikasi. 
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g. Mampu mengidentifikasi cacat pengelasan. 

h. Mampu melakukan penerapan Ilmu Pengelasan serta mengkaitkannya dengan IPTEK, 

melalui penalaran ilmiah, dengan menggunakan pemikiran logis, kritis dan inovatif. 

i. Mampu melakukan pengkajian pengetahuan di bidang pengelasan. 

j. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri. 

Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - Memahami cara 

Membuka/ 

menjalankan 

program AutoCad 

- Mengidentifikasi 

fungsi- fungsi menu 

program AutoCad 

- Memahami cara 

menjalankan 

Manajemen File 

- Mahasiswa mampu 

Memahami cara 

Membuka/ 

menjalankan 

program AutoCad 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

fungsi- fungsi menu 

program AutoCad 

- Mahasiswa mampu 

Memahami cara 

menjalankan 

Manajemen File 

Instalasi 

Program 

AutoCad 

Demonstrasi 

Ceramah 

Diskusi 

Tanya Jawab 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

Test lisan 

dan tertulis 

150 

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

2 dan 3 - Mengidentifikasi 

perintah- perintah 2D 

AutoCad 

- Menjalankan perintah-

perintah 2D AutoCad 

- Memahami system 

koordinat 2D. 

- Mengidentifikasi 

perintah - perintah 2D 

AutoCad; 

- Menjalankan perintah-

perintah dasar 

AutoCad 

- Mahasiswa 

mampu 

Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

2D AutoCad. 

- Mahasiswa 

mampu 

Menjalankan 

perintah-perintah 

2D AutoCad. 

- Mahasiswa 

mampu 

Memahami 

system koordinat 

2D. 

- Mahasiswa 

mampu 

Mengidentifikasi 

perintah - 

perintah 2D 

AutoCad. 

- Mahasiswa 

mampu 

Menjalankan 

perintah-perintah 

dasar AutoCad 

- Limits 

- Layers 

- Units 

- Line 

- Text 

- Koordinat 

absolut 

- Koordinat 

relatif  

kartesian 

- Koordinat 

relatif polar 

- UCS Circle 

- Ellips 

- Arc 

Demontrasi 

Diskusi 

Tanya Jawab 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

Test praktik 150 

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

4 dan 5 - Mengidentifikasi 

perintah perintah 2D 

AutoCad 

- Menjalankan perintah-

perintah 2D AutoCad. 

- Mengidentifikasi 

perintah pemberian 

ukuran 

- Menjalankan perintah 

pemberian ukuran 

- Mengidentifikasi 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah perintah 2D 

AutoCad 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah-perintah 2D 

AutoCad. 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah pemberian 

- Rectangle 

- Polygon 

- Polyline 

- Ukuran linier 

- Ukuran 

angular 

- Hatch 

- Bhatch 

Demontrasi 

Diskusi 

Tanya Jawab 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Test praktik 150 

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

perintah- perintah arsir 

- Menjalankan perintah- 

perintah arsir 

ukuran 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah pemberian 

ukuran 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

arsir 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah- perintah 

arsir 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

6 dan 7 - Mengidentifikasi 

perintah object snap 

(Osnap) 

- Menjalankan perintah 

object snap (Osnap) 

- Mengidentifikasi 

perintah snap dan grid. 

- Menjalankan perintah 

snap dan grid. 

- Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Menjalankan perintah 

editing 

 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah object snap 

(Osnap) 

- Mahasiswa mampu 

perintah object snap 

(Osnap) 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah snap dan 

grid. 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah snap dan 

grid. 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah editing 

 

- Endpoint 

- Midpoint 

- Center  

- Quadran 

- Intersection 

- Perpendicular 

- Tangen 

- Nearest 

- Paralel 

- Extension 

- Insertion 

- Node 

- Snap 

- Grid 

- Pedit 

- Zoom 

- Move 

- Copy 

- Trim 

 

Demontrasi 

Diskusi 

Tanya Jawab 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9  - Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Menjalankan perintah 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Mirror 

- Rotate 

- Fillet 

Demontrasi Kegiatan Awal 20’ Test praktik 150 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

editing. 

- Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Menjalankan perintah 

editing 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah editing. 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah editing. 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah editing 

- Chamfer 

- Regen 

- Redraw 

- Block 

- Explode 

- Break 

- Extend  

Diskusi 

Tanya Jawab 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

 

10 dan 

11 

- Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Menjalankan 

perintah editing. 

- Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Menjalankan 

perintah editing 

- Menjalankan 

perintah-perintah 

pencetakan hasil 

penggambaran 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah editing. 

- Mahasiswa mampu 

Mengidentifikasi 

perintah editing 

- Mahasiswa mampu 

Menjalankan 

perintah editing 

- Mahasiswa mampu 

- Block 

- Explode 

- Break 

- Extend 

- Scale 

- Array 

- Offset 

- Stretch 

- Align 

- Ploting 

preview 

- Plot 

Demontrasi 

Diskusi 

Tanya Jawab 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Test praktik 150 

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

Menjalankan 

perintah-perintah 

pencetakan hasil 

penggambaran. 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

12 dan 

13 

- Mempersiapkan 

setting media 

gambar 

- Mengidentifikasi 

system koordinat 3D 

(logika pandang 

ruang) 

- Memahami system 

koordinat 3D 

- Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

3D AutoCad 

- Menjalankan 

perintah-perintah 3D 

AutoCad 

- Mahasiswa 

mampu 

Mempersiapkan 

setting media 

gambar 

- Mahasiswa 

mampu 

Mengidentifikasi 

system koordinat 

3D (logika 

pandang ruang) 

- Mahasiswa 

mampu 

Memahami 

system koordinat 

3D 

- Mahasiswa 

mampu 

Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

3D AutoCad 

- Mahasiswa 

mampu 

Menjalankan 

perintah-perintah 

- Vport 

- Dview 

- Vpoint 

- Plan. 

- Koordinat 

absolut 

- Koordinat 

relatif  

kartesian 

- K. relatif 

polar 

- UCS 3D 

- Elevation 

- Thickness 

- Extrude 

- Solid 

- 3Dface 

- 3Dmesh 

- Hide 

- Facetres 

Demontrasi 

Diskusi 

Tanya Jawab 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

Test praktik 150 

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

3D AutoCad. mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

14 dan 

15 

- Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

editing 3D AutoCad 

- Menjalankan 

perintah-perintah 

- Mahasiswa 

mampu 

Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

editing 3D 

- Box 

- Sphare 

- Cylinder 

- Torus 

- Cone 

Demontrasi 

Diskusi 

Kegiatan Awal 20’ 

(a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

kelas untuk proses belajar mengajar, (c) Memotivasi 

Test praktik 150 

menit 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

editing 3D AutoCad. 

- Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

editing 3D AutoCad 

- Menjalankan 

perintah-perintah 

editing 3D AutoCad 

 

AutoCad 

- Mahasiswa 

mampu 

Menjalankan 

perintah-perintah 

editing 3D 

AutoCad. 

- Mahasiswa 

mampu 

Mengidentifikasi 

perintah- perintah 

editing 3D 

AutoCad 

- Mahasiswa 

mampu 

Menjalankan 

perintah-perintah 

editing 3D 

AutoCad 

 

- Wedge 

- Substract 

- Union 

- Intersectio

n 

- Revolve 

- Tabsurf 

- Rulesurf 

- Move 

- Copy 

- Mirror 

- Rotate 

- Chamfer 

  

Tanya Jawab mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan, 

(e) Menyampaikan cakupan materi, (f) Mengkaitkan 

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 

 

Kegiatan Inti 120’ 

Exploration 

(a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang 

CAD/CAM. (b) mahasiswa mendengarkan penjelasan. 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 

harus dijawab oleh mahasiswa, (d) mahasiswa diberi 

waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen 

meminta perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk 

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 

mereka.   

Elaboration  

(a) Dosen menjelaskan materi atau jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta 

menanggapi jawaban tersebut untuk memberi solusi atas 

pertanyaan mahasiswa lainnya, (c) Dosen akan 

menyimpulkan hasil diskusi tersebut.  

Confirmation 
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Perte 

muan 

Capaian Pembelajaran 

Pertemuan 

Kemampuan akhir 

capaian pembelajaran 

khusus 

Bahan kajian/ 

Materi 

pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Kriterisa 

Penilaian 

(Indikator) 

Waktu 

(a) Dosen bertanya kepada mahasiswa pembelajaran apa 

yang mereka dapatkan, (b) Dosen meminta mahasiswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah di sampaikan 

dalam pembelajaran hari ini, (c) Dosen memperjelas dan 

merangkum proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Kegiatan Akhir 10’ 

(a) Dosen memberikan kesimpulan materi, (b) Dosen 

melakukan Tes akhir, (c) Dosen memberikan Tugas 

rumah kepasa Mahasiswa, (d) Dosen memberikan 

informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 
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A.Petunjuk 

     Sebagai panduan yang memungkinkan peserta didik belajar mandiri/dapat mempelajari sendiri hasil 

belajarnya. Agar peserta didik dapat belajar sendiri secara tuntas, maka perlu diketahui bahwa 

JOOBSHEET ini sebagai petunjuk kegiatan belajar dan solusiatas permasalahan yang sering timbul pada 

saat menggambar. 

 

B. Tujuan Instruksional 

       Diharapkan mahasiswa dapat  

1. Mahasiswa mampu mensetting units 

2. Mahasiswa mampu membuat gambar 2 dimensi menggunakan line, arc, dan trim 

3. Mahasiswa mampu membuat gambar 3 dimensi menggunakan loft, revolve, dan polar array 
 

C. Alat dan Bahan 

1. Komputer dan format AUTOCAD 

2. Printer A4 (warna 

3. Kertas gambar 

4. Flashdisc  
 

D. Keselamatan Kerja 

1. Gunakan peralatan sesuai fungsinya 

2. Perhatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh instruktur 

3. Meminta ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan tidak tertulis pada jobsheet 

4. Periksa sambungan kabel jangan sampai mengakibatkan hubungan singkat 
 

E. Langkah kerja 

1. Persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif dan efesien 

2. Menghidupkan komputer/laptop dengan menekan tombol power  
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3. Membuka sofwhare AutoCAD yang telah tersedia  

4. Ket : Z1 = 20 gigi 

         Z2 = 30 gigi 

5. Mensetting UNITS,  

- Type : Decimal 

- Precision : 0.00 

- Insertion scale : milimeter  

6. Membuat gambar 2 demensi menggunakan Line (gambar 2d) 

7. Hapus garis” bantu dan yang tidak di butuhkan dengan cara ketik Trim, klik kanan lalu klik 

objek yang akan di hapus. 

8. Gambungkan line dengan cara, ketik Join pilih objek lalu Enter 

9. Blok semua objek lalu klik 3D Rottate, pilih objek, klik sumbu X atau yang bewarna 

merah, putar 90° lalu enter.  

10. Untuk membuat profil roda gigi, langkah pertama ubah ucs dengan sumbu Z 34.5° sesuai 

dengan garis pembagi yang telah di buat  

11. Lalu buat pola menggunakan line dan arc, lalu trim gatis yang tidak di perlukan 

12. Join line  

13. Buat 3D dengan menggunakan Loft, dengan cara klik objek profil gigi yang besar dan kecil 

lalu enter  

14. Kembalikan UCS ke posisi TOP. 

15. Buat 3D roda gigi engan cara klik revolve, klik kiri objek lalu klik kanan dan enter, pilih 

garis sumbu, lalu tentukan derajat putaran 360° dan enter 

16. Lakukan hal yang sama terhadap pinion 

17. Langkah berikutnya membagi profil gigi  

18. Membuat profil gear, klik polar array, klik kiri lalu klik kanan pada objek profil gigi, pilih 

titik sumbu lalu enter 

19. Setelah enter akan muncul toolbar array creation, pilih menu items rubah menjadi 30 

20. Jika sudah selesai maka klik subtract, klik roda yang di buat lalu klik lalu klik kanan, pilih 

objek profil gigi lalu klik kiri jika sudah semua klik kanan. 

21. Membuat profil pinion, ubah ucs menjadi pandangan left, lalu klik polar array, klik kiri lalu 

klik kanan pada objek profil gigi, pilih titik sumbu lalu enter 

22. Setelah enter akan muncul toolbar array creation, pilih menu items rubah menjadi 20 

23. Jika sudah selesai maka klik subtract, klik roda yang di buat lalu klik lalu klik kanan, pilih 

objek profil gigi lalu klik kiri jika sudah semua klik kanan 

24. Putar pinion dengan pilih rotate, klik pinion lalu klik titik sumbu, putar sejauh 9° lalu enter 

25. Langkah berikutnya membuat sepi di gear, dengan cara membuat persegi dengan ukuruan 

4x4 lalu join pindahkn ke lubang tepi gear lalu presfull 

26. Untuk membuat sepi pinion persegi yang di buat tadi di copy lalu tarik ke sembarang 

tempat, setelah itu pilih 3D rotate, klik objek, klik sumbu X putar sejauh 90° lalu enter, jika 

sudah lakukan hal yang sama pindahkn ke lubang tepi gear lalu presfull 
 

 



 

    
 

 

Gambar 2D bavel gear 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar profil bavel gear 



 

    
 

Story Board Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial Menggambar 

Bavel Gear Menggunakan AutoCAD 2013 

No Gambar Keterangan 

                                                          Opening   

1. 

 

Tampilan Awal 

1. Terdapat  logo 

unsri 

2. Terdapat logo fkip 

madani 

3. Terdapat logo PTM 

4. Terdapat tulisan 

Selamat datang di 

video pembelajaran 

tutorial  

5. Terdapat garis  

6. Terdapat backgrond 

roda gigi  

7. Backshoun suara 

asli dan lagu 

 2. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Terdapat tulisan 

tujauan 

pembelajaran 

2. Terdapat gambar 

roda gigi kerucut  

3. Dengan backgrond 

warna abu – abu  

4. Backshoun suara 

asli dan lagu 

3. 

 

Motivasi 
1. Terdapat tulisan 

motivasi  

2. Terdapat backgrond 

gambar komponen 

mesin  

4. 

 

Petunjuk  

1. Terdapat petunjuk 

penjelasan yang 

akan di sampaikan 

dalam video 

2. Terdapat nama dan 

nim dari pembuat 

video  

3. Terdapat backgrond 

hitam dengan efek 
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asap  

4. Backshoun suara 

asli dan lagu 

5.  

 

Aplikasi Yang 

Diguanakan 

1. Terdapat tulisan 

aplikasi yang di 

gunakan dengan 

bingkai kotak 

berwarna putih dan 

tambahan kotak 

biru dan ungu 

Terdapat logo 

autocad dengan 

versi 

2. Terdapat logo 

autocad dengan 

versi 

3. Terdapat backgrond 

hitam 

4. Backshoun suara 

asli dan lagu 

6. 

 

Objek yang Akan 

Digambar 

1. Terdapat tulisan 

objek yang akan 

digambar dengan 

bingkai kotak 

berwarna putih dan 

tambahan kotak 

biru dan ungu 

2. Terdapat gambar 

roda gigi kerucut. 

3. Terdapat tulisan 

Bavel gear  

4. Terdapat backgrond 

hitam 

5. Backshoun suara 

asli dan lagu 

                                                                   ISI  



 

    
 

7.  

 

Judul  

1. Terdapat tulisan 

dari judul skripsi  

2. Terdapat logo unsri 

3. Terdapat logo ptm  

4. Terdapat backgrond 

hitam dengan efek 

ledakan  

 

8. 

 

Perkenalan  

1. Terdapat pembuat 

video 

2. Terdapat buku 

3. Terdapat backgrond 

di whokshop 

permesinan PTM 

9. 

 

Deskripsi Singkat  

1. Terdapat tulisan  

Autocad dan 

deskripsi singkat 

tentang autocad 

2. Terdapat bingkai 

kotak bewarna 

hitam  

3. Terdapat backgrond 

hijau 

4. Backshoun suara 

asli dan lagu 
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Deskripsi Singkat 

1. Terdapat tulisan  

bevel gear dan 

deskripsi singkat 

tentang bavel gear 

2. Terdapat bingkai 

kotak bewarna 

putih 

3. Terdapat backgrond 

biru  

4. Terdapat gambar 

bavel gear  

5. Backshoun suara 

asli dan lagu 



 

    
 

11. 

 

Penyebutan langkah – 

langkah  

1. Terdapat pembuat 

video 

2. Terdapat buku 

3. Terdapat backgrond 

di whokshop 

permesinan PTM 

12. 

 

langkah 1 

1. Terdapat tulisan 

langkah 1 dan 

setting units 

2. Backgrond roda 

gigi  

3. Backshoun suara 

asli dan lagu 

 

13. 

 

Pengatusan setting units 

1. Terdapat scan 

recorder tampilan 

autocad dan setting 

units 

14. 

 

langkah 2 

1. Terdapat tulisan 

langkah 2 dan 

menggamar 2 

dimensi  

2. Backgrond roda 

gigi  

3. Backshoun suara 

asli dan lagu 

 

15. 

 

Gambar 2 Dimensi 

1. Terdapat tulisa 

Gambar 2 Dimensi 

2. Terdapat gambar 2 

dimensi beserta 

ukurannya 

3. Background putih  

4. Terdapat 

backshoun 



 

    
 

16. 

 

Toolbar 2d 

1. Terdapatt gambar 

line, arc, dan trim 

2. Terdapat tulisan 

fungsi singkat 

tentang line, arc, 

dan trim 

3. Terdapat backgrond 

tampilan lembar 

kerja autocad 

4. Backshoun suara 

asli dan lagu 

17. 

 

 

 

 

 

Penggambaran 2d  

18. 

 

langkah 3 

1. Terdapat tulisan 

langkah 3 dan 

menggambar 3 

dimensi  

2. Backgrond roda 

gigi  

3. Backshoun suara 

asli dan lagu 

 

19. 

 

Gambar 3 Dimensi 

5. Terdapat tulisa 

Gambar 3 Dimensi 

6. Terdapat gambar 

roda gigi kerucut 

beserta ukurannya 

7. Background putih  

8. Terdapat 

backshoun 



 

    
 

20. 

 

Toolbar 3d 

1. Terdapatt gambar 

lotf, revolve, dan 

polar array 

2. Terdapat tulisan 

fungsi singkat 

tentang lotf, 

revolve, dan polar 

array 

3. Terdapat backgrond 

tampilan lembar 

kerja autocad 

4. Backshoun suara 

asli dan lagu 

21. 

 

 

 

 

 

Penggambaran 3d 

                                                             Penutup  

22. 

 
 

Penutup 

1. Terdapat pembuat 

video 

2. Terdapat laptop  

3. Terdapat backgrond 

di whokshop 

permesinan PTM 

23 

 

Editor  

1. Terdapat tulisan 

editor, nama, nim, 

prodi dan 

universitas  

2. Terdapat foto editor 

3. Background warna 

hitam 

4. Backshoun lagu 



 

    
 

24. 

 

Penutup 

1. Terdapat tulisan 

thanks for watching 

2. Terdapat jajar 

genjan dengan 

warna putih, coklat, 

dan pink  

3. Terdapat backgrond 

warna hitam  

  

 



 

    
 

Kegiatan Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial Menggambar 

Roda Gigi Kerucut Menggunakan Autocad yang dilaksanakan di Program Studi 

Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya 

 

     

Tahap One to One 

     

Tahap Small Grup 

 

Tahap Field Tes 
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