
LAMPIRAN 1 
 
 
 

 

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 )  
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
(RPS) 

 

Fakultas 

Program Studi 
 

Mata Kuliah/Kode 

Jumlah SKS  

Semester 

Dosen Pengampu 

 

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

: Pendidikan Teknik Mesin  

: CAD/CAM / GTM 14302 

:3SKS  

: 3 (tiga) 

:  

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: 
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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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Mampu mengidentifikasi cacat pengelasan. 
 

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 
   

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/    

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran   Metode    
 

capaian pembelajaran 
 

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian Waktu   
Pertemuan Materi Pembelajaran 

 

muan 
  

khusus 
  

(Indikator) 
 

   pembelajaran     
          

           

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

           

1 - Memahami cara - Mahasiswa mampu Instalasi Demonstrasi Kegiatan Awal 20’  Test lisan 150 
  Membuka/  Memahami cara Program Ceramah   dan tertulis menit 

  menjalankan  Membuka/ AutoCad  (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan   

 
- 

program AutoCad  menjalankan  Diskusi kelas  untuk  proses  belajar  mengajar,  (c) Memotivasi   
 Mengidentifikasi  program AutoCad   mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   
  

fungsi- fungsi menu - Mahasiswa mampu 
 

Tanya Jawab 
  

   
(e)  Menyampaikan  cakupan  materi,  (f)  Mengkaitkan 

  

  program AutoCad  Mengidentifikasi     
     

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
  

 - Memahami cara  fungsi- fungsi menu     
        

  menjalankan  program AutoCad       

  Manajemen File - Mahasiswa mampu       

    Memahami cara   

Kegiatan Inti 120’ 

   

    menjalankan      

    Manajemen File   
Exploration 

   
          

       (a)   Dosen   menerangkan   pokok   bahasan   tentang   
       CAD/CAM.  (b)  mahasiswa  mendengarkan penjelasan.   
           

g. g
. 

h. h
. 
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Perte 
 

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/   

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran  Metode   
 

capaian pembelajaran 
 

Pengalaman Belajar Penilaian Waktu  
Pertemuan Materi Pembelajaran 

muan khusus 
 

(Indikator) 
 

 pembelajaran    
       

        

     (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 
  

Kemampuan akhir 
 Bahan kajian/            

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran   Metode            
 

capaian pembelajaran 
     

Pengalaman Belajar 
  

Penilaian Waktu   
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

     

muan 
  

khusus 
           

(Indikator) 
 

    pembelajaran             
                   

             

        informasi materi untuk pertemuan berikutnya.     

                 

2 dan 3 - Mengidentifikasi - Mahasiswa - Limits Demontrasi Kegiatan Awal 20’       Test praktik 150 

  perintah- perintah 2D  mampu - Layers             menit 

 

- 
AutoCad  Mengidentifikasi - Units Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan   

 Menjalankan perintah-  perintah- perintah - Line  kelas untuk proses  belajar mengajar,  (c)  Memotivasi   
  

perintah 2D AutoCad 
 

2D AutoCad. - Text Tanya Jawab 
  

 

- - 
mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   

 

Memahami system Mahasiswa - Koordinat 
   

  
(e)  Menyampaikan  cakupan materi, (f)  Mengkaitkan 

  

  koordinat 2D.  mampu  absolut    
     

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
   

 - Mengidentifikasi  Menjalankan - Koordinat     
               

  perintah - perintah 2D  perintah-perintah  relatif              

  AutoCad;  2D AutoCad.  kartesian              

 - Menjalankan perintah- - Mahasiswa - Koordinat  

Kegiatan Inti 120’ 

        

  perintah dasar  mampu  relatif polar          

  AutoCad  Memahami - UCS Circle  

Exploration 

          

    system koordinat - Ellips            

    2D. - Arc  
(a)   Dosen   menerangkan   pokok   bahasan   tentang 

  

   - Mahasiswa      

    mampu    CAD/CAM.  (b)  mahasiswa  mendengarkan  penjelasan.   

    Mengidentifikasi    (c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang   
    perintah -    harus dijawab oleh  mahasiswa,  (d) mahasiswa diberi   
    

perintah 2D 
     

       waktu untuk mendiskusikan jawabanya,  (e) dosen   
    

AutoCad. 
     

       
meminta   perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

  

   - Mahasiswa      
      

pertanyaan, (g)   dosen meminta mahasiswa untuk 
  

    mampu      
       

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 
  

    Menjalankan      

    perintah-perintah    mereka.           

    dasar AutoCad                

        Elaboration           

        (a)  Dosen  menjelaskan  materi  atau  jawaban  dari   
        pertanyaan sebelumnya., (b) Mahasiswa diminta   
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Perte 
   

Kemampuan akhir 
 Bahan kajian/    

Kriterisa 
 

 Capaian Pembelajaran    Metode    
  

capaian pembelajaran 
  

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian Waktu   
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

 

muan 
  

khusus 
   

(Indikator) 
 

    pembelajaran     
           

           

        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 - Mahasiswa mampu - Rectangle Demontrasi Kegiatan Awal 20’  Test praktik 150 
  perintah perintah 2D  Mengidentifikasi - Polygon     menit 

 

- 
AutoCad  perintah perintah 2D - Polyline Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan   

 Menjalankan perintah-  AutoCad - Ukuran linier  kelas  untuk  proses  belajar  mengajar,  (c)  Memotivasi   
  

perintah 2D AutoCad. - Mahasiswa mampu - Ukuran Tanya Jawab 
  

 

- 
mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   

 

Mengidentifikasi 
 

Menjalankan 
 

angular 
   

    
(e)  Menyampaikan  cakupan  materi,  (f) Mengkaitkan 

  

  perintah pemberian  perintah-perintah 2D - Hatch    
    

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
  

  ukuran  AutoCad. - Bhatch    
        

 - Menjalankan perintah - Mahasiswa mampu        

  pemberian ukuran  Mengidentifikasi        

 - Mengidentifikasi  perintah pemberian        



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 
 

Perte 
  

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/      

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran   Metode      
 

capaian pembelajaran 
   

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian Waktu  
Pertemuan Materi Pembelajaran 

   

muan 
 

khusus 
    

(Indikator) 
 

  pembelajaran       
           

          

 perintah- perintah arsir  ukuran   Kegiatan Inti 120’    

 -  Menjalankan perintah- - Mahasiswa mampu         

 perintah arsir  Menjalankan   Exploration     
   perintah pemberian         

  

- 
ukuran   (a)   Dosen   menerangkan   pokok   bahasan   tentang   

  Mahasiswa mampu   CAD/CAM.  (b)  mahasiswa  mendengarkan  penjelasan.   

   Mengidentifikasi   (c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang   
   

perintah- perintah 
    

     
harus dijawab oleh  mahasiswa,  (d)  mahasiswa diberi 

  
   

arsir 
    

     

waktu untuk mendiskusikan  jawabanya,  (e) dosen 
  

  - Mahasiswa mampu     
    

meminta   perwakilan   mahasiswa   untuk   menjawab 
  

   Menjalankan     

   perintah- perintah   pertanyaan,   (g)   dosen   meminta   mahasiswa   untuk   

   arsir   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 
   

Kemampuan akhir 
 Bahan kajian/       

Kriterisa 
 

 Capaian Pembelajaran    Metode       
   

capaian pembelajaran 
    

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian Waktu   
Pertemuan 

  
Materi Pembelajaran 

   

muan 
  

khusus 
      

(Indikator) 
 

    pembelajaran        
              

             

        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 - Mahasiswa mampu - Endpoint Demontrasi Kegiatan Awal 20’     

  perintah object snap  Mengidentifikasi - Midpoint         

  (Osnap)  perintah object snap - Center Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan   
 - Menjalankan perintah  (Osnap) - Quadran  kelas untuk  proses  belajar  mengajar,  (c)  Memotivasi   
  

object snap (Osnap) - Mahasiswa mampu - Intersection Tanya Jawab 
  

  mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   
 

- Mengidentifikasi 
 

perintah object snap - Perpendicular 
   

   
(e)  Menyampaikan  cakupan materi,  (f)  Mengkaitkan 

  

  perintah snap dan grid.  (Osnap) - Tangen    
    

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
   

 - Menjalankan perintah - Mahasiswa mampu - Nearest     
         

  snap dan grid.  Mengidentifikasi - Paralel         

 - Mengidentifikasi  perintah snap dan - Extension         

  perintah editing  grid. - Insertion  

Kegiatan Inti 120’ 

    

 - Menjalankan perintah - Mahasiswa mampu - Node      

  editing  Menjalankan - Snap  

Exploration 

     

    perintah snap dan - Grid       

    grid. - Pedit  
(a)   Dosen   menerangkan   pokok   bahasan   tentang 

  

   - Mahasiswa mampu - Zoom    

    Mengidentifikasi - Move  CAD/CAM.  (b)  mahasiswa  mendengarkan  penjelasan.   

   

- 

perintah editing - Copy  (c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang   

   Mahasiswa mampu - Trim  harus dijawab oleh  mahasiswa,  (d)  mahasiswa diberi   
    Menjalankan    waktu untuk mendiskusikan jawabanya,  (e) dosen   
    

perintah editing 
     

       
meminta   perwakilan   mahasiswa   untuk   menjawab 

  

          

        pertanyaan,   (g)   dosen   meminta   mahasiswa   untuk   

        menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman   
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Perte 
  

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/   

Kriterisa 
 

 Capaian Pembelajaran   Metode   
  

capaian pembelajaran 
  

Pengalaman Belajar Penilaian Waktu   
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

muan 
 

khusus 
  

(Indikator) 
 

  pembelajaran    
        

          

       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 -  Mahasiswa mampu - Mirror Demontrasi Kegiatan Awal 20’ Test praktik 150 
  perintah editing Mengidentifikasi - Rotate     

 - Menjalankan perintah perintah editing - Fillet     
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Perte 
  

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/   

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran    Metode   
 

capaian pembelajaran 
  

Pengalaman Belajar Penilaian Waktu  
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

muan 
 

khusus 
  

(Indikator) 
 

  pembelajaran    
        

          

 editing. - Mahasiswa mampu - Chamfer Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan  menit 
- Mengidentifikasi  Menjalankan - Regen  kelas  untuk  proses  belajar  mengajar,  (c)  Memotivasi   

 

perintah editing 
 

perintah editing. - Redraw Tanya Jawab 
  

  mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   

- Menjalankan perintah - Mahasiswa mampu - Block 
   

 
(e)  Menyampaikan  cakupan  materi,  (f)  Mengkaitkan 

  

 editing  Mengidentifikasi - Explode    
   

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
  

   perintah editing. - Break    
       

  - Mahasiswa mampu - Extend     

   Menjalankan       

   perintah editing    
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.  
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Perte 
   

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/    

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran    Metode    
 

capaian pembelajaran 
  

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian Waktu   
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

 

muan 
  

khusus 
   

(Indikator) 
 

   pembelajaran     
          

            

        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 - Mengidentifikasi - Mahasiswa mampu - Block Demontrasi Kegiatan Awal 20’  Test praktik 150 
11 

- 
perintah editing  Mengidentifikasi - Explode     menit 

 Menjalankan 
- 

perintah editing - Break Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan   

  perintah editing. Mahasiswa mampu - Extend  kelas  untuk  proses  belajar  mengajar,  (c)  Memotivasi   
 

- Mengidentifikasi 
 

Menjalankan - Scale Tanya Jawab 
  

  mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   
  

perintah editing 
 

perintah editing. - Array 
   

    
(e)  Menyampaikan  cakupan  materi,  (f) Mengkaitkan 

  

 - Menjalankan - Mahasiswa mampu - Offset    
  

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
  

  perintah editing  Mengidentifikasi - Stretch    
        

 - Menjalankan  perintah editing - Align      

  perintah-perintah - Mahasiswa mampu - Ploting      

  pencetakan hasil  Menjalankan  preview  

Kegiatan Inti 120’ 

   

  penggambaran  perintah editing - Plot     

   - Mahasiswa mampu        



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 
 

Perte 
 

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/   

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran  Metode   
 

capaian pembelajaran 
 

Pengalaman Belajar Penilaian Waktu  
Pertemuan Materi Pembelajaran 

muan khusus 
 

(Indikator) 
 

 pembelajaran    
       

        

  Menjalankan   Exploration   

  perintah-perintah      

  pencetakan hasil   (a)   Dosen   menerangkan   pokok   bahasan   tentang   

  penggambaran.   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.   

        



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 
 

Perte 
  

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/           

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran   Metode           
 

capaian pembelajaran 
     

Pengalaman Belajar 
  

Penilaian Waktu   
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

     

muan 
  

khusus 
          

(Indikator) 
 

   pembelajaran            
                 

                

        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 - Mempersiapkan - Mahasiswa - Vport Demontrasi Kegiatan Awal 20’      Test praktik 150 
13  setting media  mampu - Dview            menit 

 

- 
gambar  Mempersiapkan - Vpoint Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan   

 Mengidentifikasi  setting media - Plan.  kelas untuk proses  belajar  mengajar,  (c)  Memotivasi   
  

system koordinat 3D 
 

gambar - Koordinat Tanya Jawab 
  

  

- 
mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   

  

(logika pandang Mahasiswa 
 

absolut 
   

    
(e)  Menyampaikan  cakupan materi, (f)  Mengkaitkan 

  

  ruang)  mampu - Koordinat    
    

pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari. 
   

 - Memahami system  Mengidentifikasi  relatif     
               

  koordinat 3D  system koordinat  kartesian             

 - Mengidentifikasi  3D (logika - K. relatif             

  perintah- perintah  pandang ruang)  polar  

Kegiatan Inti 120’ 

       

  3D AutoCad - Mahasiswa - UCS 3D         

 - Menjalankan  mampu - Elevation  

Exploration 

         

  perintah-perintah 3D  Memahami - Thickness           

  AutoCad  system koordinat - Extrude  

(a)   Dosen   menerangkan   pokok   bahasan   tentang 

  

    3D - Solid    

   - Mahasiswa - 3Dface  CAD/CAM.  (b)  mahasiswa  mendengarkan  penjelasan.   

    mampu - 3Dmesh  (c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang   

    Mengidentifikasi - Hide  harus dijawab oleh  mahasiswa,  (d) mahasiswa diberi   
    perintah- perintah - Facetres  waktu untuk mendiskusikan jawabanya, (e) dosen   
    

3D AutoCad 
     

       
meminta   perwakilan mahasiswa untuk menjawab 

  

   - Mahasiswa      
      

pertanyaan, (g)   dosen meminta mahasiswa untuk 
  

    mampu      
       

menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman 
  

    Menjalankan      

    perintah-perintah               



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 
 

Perte 
 

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/   

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran  Metode   
 

capaian pembelajaran 
 

Pengalaman Belajar Penilaian Waktu  
Pertemuan Materi Pembelajaran 

muan khusus 
 

(Indikator) 
 

 pembelajaran    
       

        

  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 - Mengidentifikasi -    Mahasiswa - Box Demontrasi Kegiatan Awal 20’ Test praktik    150 

15  perintah- perintah mampu - Sphare   menit 

 

- 
editing 3D AutoCad Mengidentifikasi - Cylinder Diskusi (a) Dosen mengabsensi mahasiswa, (b) Mengkondisikan 

 Menjalankan perintah- perintah - Torus  kelas  untuk  proses  belajar  mengajar, (c)  Memotivasi 
  

perintah-perintah editing 3D - Cone 
 

      



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 
 

Perte 
  

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/          

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran   Metode          
 

capaian pembelajaran 
     

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian Waktu   
Pertemuan 

 
Materi Pembelajaran 

    

muan 
  

khusus 
         

(Indikator) 
 

   pembelajaran           
                

           

  editing 3D AutoCad.  AutoCad - Wedge Tanya Jawab mahasiswa, (d) Menginformasikan tujuan pembelajaraan,   

 - Mengidentifikasi - Mahasiswa - Substract  (e) Menyampaikan  cakupan materi, (f)  Mengkaitkan   
  perintah- perintah  mampu - Union  pembelajaran terhadap kehidupan sehari-sehari.    
  

editing 3D AutoCad 
 

Menjalankan - Intersectio 
    

              

 - Menjalankan  perintah-perintah  n            

  perintah-perintah  editing 3D - Revolve            

  editing 3D AutoCad  AutoCad. - Tabsurf  Kegiatan Inti 120’       
   

- Mahasiswa - Rulesurf 
       

              

    mampu - Move  Exploration         
    

Mengidentifikasi - Copy 
         

               

    perintah- perintah - Mirror  (a) Dosen menerangkan pokok bahasan tentang   
    

editing 3D - Rotate 
   

     
CAD/CAM.  (b) mahasiswa mendengarkan  penjelasan. 

  
    

AutoCad - Chamfer 
   

   

- 
 

(c) dosen memberikan suatu pertanyaan (masalah) yang 
  

   Mahasiswa      
      

harus  dijawab  oleh  mahasiswa,  (d)  mahasiswa  diberi 
  

    mampu      

    Menjalankan    waktu  untuk  mendiskusikan  jawabanya,  (e)  dosen   

    perintah-perintah    meminta   perwakilan mahasiswa untuk   menjawab   
    editing 3D    pertanyaan, (g) dosen meminta mahasiswa untuk   
    

AutoCad 
     

       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        
                  



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 
 

Perte 
 

Kemampuan akhir 
Bahan kajian/    

Kriterisa 
 

Capaian Pembelajaran   Metode   
 

capaian pembelajaran 
  

Pengalaman Belajar Penilaian Waktu  
Pertemuan Materi 

 
Pembelajaran 

muan khusus 
  

(Indikator) 
 

 pembelajaran     
        

         

      (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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LAMPIRAN 3  
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya, Ogan Ilir 30662 

Telp. 580058, 580085 
 
 

NAMA : AGUNG WIAJAYA P JOBSHEET HARI : 

    
PRO.KEAHLIAN : PEND. TEKNIK MESIN  TANGGAL : 

  
MEMBUAT RODA GIGI 

 
KELAS : 2016. PALEMBANG SEMESTER: 

  KERUCUT   
INSTRUKTUR :  WAKTU : 

     
 

 

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 



3. Membuka sofwhare AutoCAD yang telah tersedia 

4. Ket : Z1 = 20 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  



LAMPIRAN 4 
 

 

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 
    



   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 

 

10 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 

 langkah1 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 
 langkah2 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  

     
 



LAMPIRAN 5 
 
 

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 



LAMPIRAN 6 













 































 


