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ABSTRAK 

 

Miftakhurrizqi Amarullah. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Menggambar CAD 

2D di SMK WALISONGO Semarang 

Permasalahan yang diungkap dalam skripsi ini adalah tentang peningkatan 

prestasi belajar  siswa  jika menggunakan modul pada menggambar CAD 2D di 

SMK WALISONGO Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah pembelajaran yang dilakukan dengan mempergunakan modul mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan 

jenis Quasi Experiment dengan bentuk nonequivalent control group design 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Teknik Sepeda Motor  

SMK WALISONGO. Karena subjeknya dibawah 100, maka penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Maka peneliti membagi kelas menjadi dua 

kelompok, yaitu satu kelas kelompok kontrol dan satu kelas kelompok 

eksperimen. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, 

dan tes.  

Analisis menunjukan bahwa hasil belajar menggambar CAD 2D yang 

menggunakan modul lebih tinggi daripada yang menggunakan pembelajaran 

biasa. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa peningkatan tersebut adalah akibat 

perlakuan. 

 

Kata kunci: Modul , hasil belajar belajar, menggambar AutoCAD  
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1.  “Manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin, karena ada penyesalan di masa 

depan yang siap menunggu kita.” 

2. “Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, karena itu akan membuatmu 

kehilangan banyak waktu untuk memperbaiki kesalahanmu.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan utama dalam keseluruhan 

proses pendidikan di dalam kelas. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

banyak bergantung pada kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan menengah yang 

berkewajiban memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, namun tidak semua siswa 

mencapai hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran disekolah harus senantiasa 

diupayakan agar berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan 

masyarakat. Oleh karena itu perlu sebuah usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan perangkat 

pembelajaran yang digunakan sesuai dengan materi pelajaran, karakteristik siswa 

dan kondisi pembelajaran dikelas. 

Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), instrumen Evaluasi atau Tes Hasil Belajar, Bahan ajar dan 

Media Pembelajaran. Pemanfaatan modul sebagai bahan ajar atau media 

pembelajaran sebagai pedoman belajar siswa dibutuhkan oleh berbagai jenjang 

tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA atau SMK untuk membantu siswa 

daam belajar mandiri dan membantu guru dalam pembelajaran dikelas. 

1 
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Pendekatan berbasis kompetensi dimaksudkan bahwa penyusunannya 

berisi materi pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai 

penguasaan kompetensi sebagaimana disyaratkan dunia kerja sesuai dengan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Siswa diharapkan akan 

memperoleh pengalaman belajar yang dapat mengembangkan potensinya masing-

masing secara tuntas pada kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajarinya, 

tanpa harus dibebani hal-hal yang tidak terkait dengan penguasaan kompetensi 

tersebut. Bahkan secara konseptual, pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan 

dalam bentuk langsung melalui praktik langsung dengan media belajar. 

SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan 

siswanya untuk terjun dalam dunia kerja setelah lulus. Kurikulum SMK WALI 

SONGO mencantumkan penguasaan mendesain gambar teknik sebagai salah satu 

kualifikasi ketrampilan dasar. Salah satu kompetensi pada kelas Teknik Sepeda 

Motor (TSM) SMK WALI SONGO  Semarang adalah gambar CAD. Salah satu 

kompetensi dasar Gambar CAD yang diajarkan pada siswa kelas X adalah 

AutoCAD. Melalui kompetensi ini diharapkan siswa mempunyai dasar 

ketrampilan menggambar desain teknik yang berhubungan dengan keteknikan. 

Hasil observasi peneliti yang dilakukan pada bulan maret di SMK WALI 

SONGO Semarang, pembelajaran gambar CAD selama ini menggunakan metode 

ceramah, demonstrasi dan praktik secara langsung atau experiment. Sumber ajar 

menggunakan job AutoCAD.  Kekurangan pada job AutoCAD yaitu belum 

terdapat keterangan atau penjelasan mengenai materi tentang AutoCAD. 

Pembelajaran berlangsung dengan cara guru menyampaikan materi secara lisan 

dan langsung mempraktikannya pada computer. Siswa diharapkan dapat 

memahami dan mengikuti proses menggambar yang dilakukan oleh guru. Hal ini 



3 
 

 

mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru atau “teacher centered 

approach”. keaktivan dan kreatifitas siswa pada proses pembelajaran menjadi 

sangat kurang dan berdampak pada lemahnya pemahaman dan kurangnya 

kemampuan siswa dalam menggambar. Selain itu, rendahnya penguasaan materi, 

kurang seriusnya siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan minimnya 

motivasi siswa untuk belajar juga sangat berpengaruh dalam kemampuan siswa 

dalam memahami langkah-langkah mengerjakan menggambar AutoCAD dua 

dimensi. Jumlah kemampuan siswa untuk “memahami dasar-dasar AutoCAD” 

nilainya kurang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 7,0. Ada 

sekitar 40%  dari jumlah siswa yang nilainya belum mencapai KKM, ini berarti 

hanya ada 60%  siswa yang lulus dalam menguasai materi AutoCAD. 

Sarana bahan ajar bagi siswa merupakan suatu bagian penting dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Guru dituntut untuk dapat memilih dan 

menerapkan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan 

disampaikan dan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini modul sebagai sarana 

dalam pembelajaran karena merupakan paket belajar untuk siswa yang mampu 

membantu siswa menyiapkan belajar mandiri memuat isi materi pembelajaran 

yang lengkap. Penyusunan materi disesuaikan dengan silabus dan diruntutkan dari 

tingkat kesulitan sederhana sampai tingkat kesulitan yang lebih tinggi. 

Pemanfaatan modul diharapkan mampu memberikan pengalaman untuk 

memudahkan siswa baik dalam penguasaan atau pemahaman materi kompetensi 

yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap hasil belajar yang dicapai. 

Hartoyo (2009: 64) menyatakan pencapaian hasil belajar mahasiswa 

meningkat dengan menggunakan modul dalam pembelajaran. Penggunaan modul 

sebagai pegangan pembelajaran adalah efektif dapat meningkatkan prestasi hasil 
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belajar mahasiswa dan sangat membantu mahasiswa dalam belajar.   Hal ini juga 

ditunjang dengan penelitian dari Oroh (2011: 1) bahwa dengan menggunakan 

modul ajar, relatif dapat meningkatkan kemandirian siswa dan efektifitas belajar 

siswa. Dimana jumlah siswa yang mencapai standar nilai minimal dan tuntas 

dalam belajar adalah 89%. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

MENGGAMBAR CAD 2D MENGGUNAKAN MODUL DI SMK WALI 

SONGO SEMARANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Berapakah nilai hasil belajar CAD 2D siswa kelas X TSM (TeknikSepeda 

Motor) di SMK WALISONGO dengan metode ceramah biasa? 

2. Berapakah nilai hasil belajar CAD 2D siswa kelas X TSM di SMK 

WALISONGO dengan metode ceramah disertai modul? 

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan metode ceramah disertai modul? 

4. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan modul menggambar CAD 2D? 
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C. PEMBATASAN MASALAH  

Agar penelitian ini jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan, maka peneliti perlu membatasi masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Perangkat pembelajaran yang digunakan adalah modul 

2. Program yang digunakan adalah AutoCAD 2009 

D. Tujuan 

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui berapakah nilai hasil belajar CAD 2D siswa kelas X TSM 

(Teknik Sepeda Motor) di SMK WALISONGO dengan metode ceramah. 

2. Mengetahui berapakah nilai hasil belajar CAD 2D siswa kelas X TSM di 

SMK WALISONGO dengan metode ceramah disertai modul. 

3. Mengetetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan modul menggambar CAD 2D. 

4.  Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah 

mengikuti menggunakan modul CAD 2D 

E. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretis 

maupun praktis bagi guru, siswa, peneliti, dan semua pihak yang terkait dengan 

dunia pendidikan, adapun manfaatnya adalah : 
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1. Untuk umum / guru / tenaga pengajar : 

a. Membantu para guru atau tenaga pengajar dalam menyampaikan materi. 

b. Lebih mengoptimalkan  waktu yang telah disediakan sekolah untuk guru 

dalam proses mengajar. 

c. Memberikan gambaran yang lebih jelas pada siswa tentang materi yang 

tengah disampaikan oleh guru atau tenaga pengajar. 

2. Untuk institusi terkait / jurusan / SMK : 

a. Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan pada instansi sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya 

b. Dapat dijadikan sebagai masukan, referensi perangkat pembelajaran. 

3. Untuk peneliti 

Mendapatkan pengetahuan tentang seberapa efektif modul pembelajaran yang 

dikembangkan terhadap hasil belajar siswa.  

F.  Penegasan Istilah  

Untuk menghindari salah pengertian dalam pemakaian istilah-istilah yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah istilah 

yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi ketegasan adalah : 

1. Hasil belajar  

 Hasil belajar kompetensi dasar “ gambar teknik digambar dengan 

AutoCAD dengan benar sesuai prosedur” adalah kemampuan siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar yang diukur tengan hasil tes praktik menggambar. 

Hasil tes praktik menggambar merupakan penilaian yang dicapai siswa untuk 
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mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menguasai kompetensi dasar “ 

gambar teknik digambar dengan AutoCAD dengan benar sesuai prosedur”. 

Penilaian hasil tes menggunakan pedoman penilaian skor tes gambar CAD dan 

menghasilkan data nilai hasil belajar siswa. 

2. Modul  

 Modul  menggambar CAD 2D merupakan buku panduan belajar bagi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran CAD 2D minimal memuat materi, tujuan belajar, 

evaluasi, dan memberikan contoh-contoh penerapan perintah-perintah dalam 

menggambar menggunakan software AutoCAD 2009 

3. CAD 2D 

 CAD (Computer Aided Design) atau  merancang berbantukan komputer 

adalah program aplikasi komputer yang sangat membantu dalam penggambaran 

dibidang rekayasa dan keteknikan. Program CAD yang paling banyak digunakan 

saat ini adalah AutoCAD. Program ini banyak dipakai sebab memiliki kemudahan 

dalam penggunaan, kelengkapan fasilitas dan bersifat universal. 

Anonim (2011:2) AutoCAD merupakan software komputer CAD yang bisa 

anda dimanfaatkan untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang 

dikembangkan oleh Autodesk .software ini banyak dipakai oleh drafter atau 

desaigner profesional yang membuat simulasi proyek-proyek dengan presisi 

tinggi.  
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BAB II 

Landasan Teori 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Belajar  

Menururt Anni dkk (2007: 2) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Belajar memegang peranan penting didalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. 

Belajar mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari 

interaksi antara individu dari lingkungannya.  

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, termasuk 

faktor bahan ajar juga sangat penting, dalam hal ini peneliti akan mengembangkan 

sebuah modul pembelajaran pada kompetensi gambar CAD menggunakan 

software AutoCAD 2009. Pada modul pembelajaran yang dikembangkan 

diharapkan dapat mengakomodasi peserta didik dan pendidik untuk 

memaksimalkan proses belajar dan menciptakan kondisi  belajar efektif. Langkah-

langkah pembelajaran dirancang agar siswa menjadi lebih aktif dalam belajar 

sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 

2. Pembelajaran Menggunakan Modul 

DEPDIKNAS (2008 : 6) Proses  pembelajaran  pada  dasarnya  adalah  

proses komunikasi  yang diwujudkan  melalui  kegiatan  penyampaian  informasi  

kepada  peserta  didik. Informasi  yang  disampikan  dapat  berupa  pengetahuan,  
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keahlian,  skill,  ide, pengalaman,  dan  sebagainya.  Informasi  tersebut  biasanya  

dikemas  sebagai satu  kesatuan  yaitu  bahan  ajar  (teaching  material).  Bahan  

ajar  merupakan seperangkat  materi/substansi  pelajaran  yang  disusun  secara  

sistematis, menampilkan  sosok  utuh  dari  kompetensi  yang  akan  dikuasai  

peserta  didik dalam  kegiatan  pembelajaran.  Dengan  adanya  bahan  ajar  

memungkinkan peserta  didik  mempelajari  suatu  kompetensi  atau  kompetensi  

dasar  secara runtut  dan  sistematis  sehingga  secara  akumulatif  mampu  

menguasai  semua kompetensi secara utuh  dan terpadu.  Bahan ajar disusun 

dengan tujuan;  (1) membantu  peserta  didik  dalam  mempelajari  sesuatu;  (2)  

menyediakan berbagai  jenis  pilihan  bahan  ajar;  (3)  memudahkan  pendidik  

dalam melaksanakan  pembelajaran;  serta  (4)  agar  kegiatan  pembelajaran  

menjadi lebih menarik.  

Pembelajaran dengan modul adalah pendekatan pembelajaran mandiri 

yang berfokuskan penguasaan kompetensi dari bahan kajian  yang dipelajari 

peserta  didik  dengan  waktu  tertentu  sesuai  dengan  potensi  dan  kondisinya. 

Sistem  belajar  mandiri  adalah  cara  belajar  yang  lebih  menitikberatkan  pada 

peran  otonomi  belajar  peserta  didik.  Belajar  mandiri  adalah  suatu  proses  di 

mana  individu  mengambil  inisiatif  dengan  atau  tanpa  bantuan  orang  lain 

untuk  mendiagnosa  kebutuhan  belajarnya  sendiri;  merumuskan/menentukan 

tujuan  belajarnya  sendiri;  mengidentifikasi  sumber-sumber  belajar;  memilih 

dan  melaksanakan  strategi  belajarnya;  dan  mengevaluasi  hasil  belajarnya 

sendiri.  

Belajar  mandiri  adalah  cara  belajar  yang  memberikan  derajat  

kebebasan,  tanggung  jawab  dan  kewenangan  lebih  besar  kepada  peserta  

didik. Peserta didik mendapatkan bantuan bimbingan dari guru/tutor atau orang 
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lain, tapi  bukan  berarti  harus  bergantung  kepada  mereka.  Belajar  mandiri  

dapat dipandang  sebagai  proses  atau  produk.  Sebagai  proses,  belajar  mandiri 

mengandung makna sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan di  mana 

peserta didik diberikan  kemandirian  yang  relatif lebih besar dalam kegiatan 

pembelajaran.  Belajar  mandiri  sebagai  produk  mengandung  makna  bahwa 

setelah  mengikuti  pembelajaran  tertentu  peserta  didik  menjadi  seorang 

pebelajar mandiri.  

Implikasi utama kegiatan belajar mandiri adalah perlunya mengoptimalkan 

sumber belajar dengan tetap memberikan peluang otonomi yang lebih besar 

kepada peserta didik dalam mengendalikan kegiatan belajarnya. Peran guru/tutor 

bergeser dari pemberi informasi menjadi fasilitator belajar dengan menyediakan  

berbagai  sumber  belajar  yang  dibutuhkan,  merangsang  semangat  belajar,  

memberi  peluang  untuk  menguji/mempraktikkan  hasil  belajarnya, memberikan 

umpan balik  tentang perkembangan belajar, dan membantu bahwa  apa  yang  

telah  dipelajari  akan  berguna  dalam  kehidupannya.  Untuk itulah diperlukan 

modul sebagai sumber belajar utama dalam kegiatan belajar mandiri. 

Pembelajaran menggunakan modul bermanfaat untuk hal-hal  sebagai 

berikut: (1)  meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap 

muka  secara  teratur  karena  kondisi  geografis,  sosial  ekonomi,  dan  situasi 

masyarakat; (2) menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik; (3)  secara tegas 

mengetahui  pencapaian  kompetensi  peserta  didik  secara  bertahap  melalui 

kriteria  yang telah ditetapkan dalam modul; (4)  mengetahui kelemahan atau 

kompetensi  yang  belum  dicapai  peserta  didik  berdasarkan  kriteria  yang 



11 
 

 

ditetapkan  dalam  modul  sehingga  tutor  dapat  memutuskan  dan  membantu 

peserta didik untuk memperbaiki belajarnya serta melakukan remediasi.  

Tujuan pembelajaran menggunakan  modul  untuk  mengurangi keragaman 

kecepatan belajar peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri. Pelaksanaan  

pembelajaran  modul  lebih  banyak  melibatkan  peran  peserta didik  secara  

individual  dibandingkan  dengan  tutor.  Tutor  sebagai  fasilitator kegiatan  

belajar,  hanya  membantu  peserta  didik  memahami  tujuan pembelajaran,  

pengorganisasian  materi  pelajaran,  melakukan  evaluasi,  serta menyiapkan 

dokumen. 

Penggunaan  modul  didasarkan  pada  fakta  bahwa  jika  peserta  didik 

diberikan  waktu  dan  kondisi  belajar  memadai  maka  akan  menguasai  suatu 

kompetensi secara tuntas. Bila peserta didik tidak  memperoleh cukup waktu dan  

kondisi  memadai,  maka  ketuntasan  pelajaran  akan  dipengaruhi  oleh derajat  

pembelajaran.  Kesuksesan  belajar  menggunakan  modul  tergantung  pada  

kriteria  peserta  didik  didukung  oleh  pembelajaran  tutorial.  Kriteria tersebut 

meliputi ketekunan, waktu untuk belajar, kadar pembelajaran, mutu kegiatan 

pembelajaran, dan kemampuan memahami petunjuk dalam modul. 

3. Hasil Belajar 

Menururt Anni dkk (2007 : 5) Hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar  setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah penguasaan konsep. 
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Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melakukan 

aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik 

berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu, penggunaan penilaian 

terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

Hasil Hasil belajar yang diperoleh dari hasil penilaian dapat memberikan 

suatu informasi kepada pengajar tentang kemajuan peserta didik yang menjadi 

hasil akhir suatu pembelajaran. Informasi yang telah didapat digunakan untuk 

mengetahui hal apa yang harus dilakukan untuk membina kegiatan-kegiatan 

peserta didik lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. Oleh 

karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuan-kemampuan 

psikomotorik yang dimiliki seorang peserta didik setelah  ia menerima perlakukan 

dari pengajar. 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil 

belajar kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru 

tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah 

psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, 

melukis, menggambar, menari, memukul, dan sebagainya. 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
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B. Tinjauan Tentang Modul 

1. Pengertian Modul 

DEPDIKNAS (2008 : 3) Modul  merupakan  bahan  ajar  cetak  yang  

dirancang  untuk  dapat dipelajari  secara  mandiri  oleh  peserta  pembelajaran.  

Modul  disebut  juga media  untuk  belajar  mandiri  karena  di  dalamnya  telah  

dilengkapi  petunjuk untuk  belajar  sendiri.  Artinya,  pembaca  dapat  melakukan  

kegiatan  belajar tanpa  kehadiran  pengajar  secara  langsung.  Bahasa,  pola,  dan  

sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul ini diatur sehingga ia 

seolah-olah  merupakan  “bahasa  pengajar”  atau  bahasa  guru yang sedang 

memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Maka dari itulah,  media ini 

sering  disebut  bahan  instruksional  mandiri.  Pengajar  tidak  secara  langsung 

memberi  pelajaran  atau  mengajarkan  sesuatu  kepada  para  murid-

muridnyadengan tatap muka, tetapi cukup dengan modul-modul ini. 

Modul  merupakan  alat  atau  sarana  pembelajaran  yang  berisi  materi, 

metode,  batasan-batasan,  dan  cara  mengevaluasi  yang  dirancang  secara  

sistematis  dan  menarik  untuk  mencapai  kompetensi  yang  diharapkan  sesuai 

dengan  tingkat  kompleksitasnya.  Sebuah  modul  bisa  dikatakan  baik  dan 

menarik apabila terdapat karakteristik sebagai berikut : 

1. Self  Instructional;  yaitu  melalui  modul  tersebut  seseorang  atau  peserta 

belajar  mampu  membelajarkan  diri  sendiri,  tidak  tergantung  pada  

pihak lain.  Untuk  memenuhi  karakter  self  instructional,  maka  dalam  

modul harus; 

a. berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas; 
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b. berisi  materi  pembelajaran  yang  dikemas  ke  dalam  unit-unit  kecil / 

spesifik sehingga memudahkan belajar secara tuntas; 

c. menyediakan  contoh  dan  ilustrasi  yang  mendukung  kejelasan  

pemaparan materi pembelajaran; 

d. menampilkan  soal-soal  latihan,  tugas  dan  sejenisnya  yang  

memungkinkan pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat 

penguasaannya;  

e. kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan  suasana 

atau konteks tugas dan lingkungan penggunanya; 

f. menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif; 

g. terdapat rangkuman materi pembelajaran; 

h. terdapat  instrumen  penilaian/assessment,  yang  memungkinkan  

penggunaan diklat melakukan „self assessment’; 

i. terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur  atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan materi; 

j. terdapat  umpan  balik  atas  penilaian,  sehingga  penggunanya  

mengetahui tingkat penguasaan materi; dan 

k. tersedia  informasi  tentang  rujukan/pengayaan/referensi  yang  

mendukung materi pembelajaran dimaksud. 

2. Self  Contained;  yaitu  seluruh  materi  pembelajaran  dari  satu  unit 

kompetensi atau sub kompetensi  yang  dipelajari terdapat di dalam satu 

modul  secara  utuh.  Tujuan  dari  konsep  ini  adalah  memberikan 

kesempatan  pembelajar  mempelajari  materi  pembelajaran  yang  tuntas, 

karena  materi  dikemas  ke  dalam  satu  kesatuan  yang  utuh.  Jika  harus 

dilakukan  pembagian  atau  pemisahan  materi  dari  satu  unit  
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kompetensi harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  memperhatikan  

keluasan kompetensi yang harus dikuasai.  

3. Stand  Alone  (berdiri  sendiri);  yaitu  modul  yang  dikembangkan  tidak 

tergantung  pada  media  lain  atau  tidak  harus  digunakan  bersama-sama 

dengan media  pembelajaran  lain. Dengan menggunakan  modul, 

pembelajar tidak tergantung dan harus  menggunakan media yang lain 

untuk mempelajari  dan  atau  mengerjakan tugas  pada  modul  tersebut.  

Jika  masih menggunakan  dan  bergantung  pada  media  lain  selain  

modul  yang digunakan, maka media tersebut tidak dikategorikan sebagai 

media  yang berdiri sendiri. 

4. Adaptive;  modul  hendaknya  memiliki  daya  adaptif  yang  tinggi  

terhadap perkembangan  ilmu  dan  teknologi.  Dikatakan  adaptif  jika  

modul  dapat menyesuaikan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  

teknologi,  serta fleksibel  digunakan.  Dengan  memperhatikan  

percepatan  perkembangan ilmu  dan  teknologi  pengembangan  modul  

multimedia  hendaknya  tetap “up  to  date”.  Modul  yang  adaptif  adalah  

jika  isi  materi  pembelajaran dapat digunakan sampai dengan kurun 

waktu tertentu.  

5. User  Friendly; modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Setiap 

instruksi  dan  paparan  informasi  yang  tampil  bersifat  membantu  dan 

bersahabat  dengan  pemakainya,  termasuk  kemudahan  pemakai  dalam 

merespon,  mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang 

sederhana,  mudah  dimengerti  serta  menggunakan  istilah  yang  umum 

digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. 



16 
 

 

Modul dapat digunakan oleh siswa sebagai panduan belajar baik 

pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri. Materi ajar berisikan garis-garis 

besar bab, materi yang berupa perintah-perintah untuk menggambar CAD dapat 

dibaca pada uraian materi pembelajaran, fungsi perintah beserta contoh 

pengaplikasiannya dijelaskan dengan gambar dan ilustrasi, urutan perintah 

menggambar disusun menggunakan tabel dan tata penulisan diperhatikan untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi. 

2. Fungsi dan Manfaat Modul 

Penggunaan modul dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar. Penggunaan modul belajar pada tahap orientasi pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan 

dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

modul juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan 

informasi.  

Modul dapat dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau 

diajarkan oleh siswa pada dirinya sendiri (self instructional). Setelah siswa 

menyelesaikan satuan atau disebut juga dengan sub kompetensi yang satu, maka 

akan melangkah maju dan mempelajari sub kompetensi berikutnya.  

DEPDIKNAS (2008 : 5) Modul  mempunyai  banyak  arti  berkenaan  

dengan  kegiatan  belajar mandiri.  Orang  bisa  belajar  kapan  saja  dan  di  mana  

saja  secara  mandiri. Karena konsep belajarnya berciri demikian, maka kegiatan 

belajar itu sendiri juga tidak terbatas pada masalah tempat, dan bahkan orang yang 
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berdiam di tempat  yang  jauh  dari  pusat  penyelenggara  pun  bisa  mengikuti  

pola  belajar seperti  ini.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  penulisan  modul  

memiliki  tujuan sebagai berikut.: 

1. Memperjelas  dan  mempermudah  penyajian  pesan  agar  tidak  terlalu 

bersifat verbal. 

2. Mengatasi  keterbatasan  waktu,  ruang,  dan  daya  indera,  baik  peserta 

belajar maupun guru/ instruktur. 

3. Dapat  digunakan  secara  tepat  dan  bervariasi,  seperti  untuk 

meningkatkan  motivasi  dan  gairah  belajar;  mengembangkan 

kemampuan  dalam  berin-  teraksi  langsung  dengan  lingkungan  dan 

sumber  belajar  lainnya  yang  memungkinkan  siswa  atau  pebelajar 

belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

4. Memungkinkan  siswa  atau  pembelajar  dapat  mengukur  atau 

mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Dengan memerhatikan tujuan-

tujuan di atas, modul sebagai bahan ajar akan  sama  efektifnya  dengan  

pembelajaran  tatap  muka. 

C. PROSEDUR PENULISAN MODUL 

DEPDIKNAS (2008 : 12) Penulisan modul merupakan proses penyusunan 

materi  pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari  oleh  

pebelajar untuk mencapai  kompetensi  atau  sub  kompetensi.  Penyusunan  

modul  belajar mengacu  pada  kompetensi  yang  terdapat  di  dalam  tujuan  yang  

ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1.  Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis  kebutuhan  modul  merupakan  kegiatan  menganalisis 

kompetensi/  tujuan  untuk  menentukan  jumlah  dan  judul  modul  yang 

dibutuhkan  untuk  mencapai  suatu  kompetensi  tersebut.  Penetapan  judul 

modul  didasarkan  pada  kompetensi  yang  terdapat  pada  garis-garis  besar 

program  yang  ditetapkan.  Analisis  kebutuhan  modul  bertujuan  untuk 

mengidentifikasi  dan  menetapkan  jumlah  dan  judul  modul  yang  harus 

dikembangkan.  Analisis  kebutuhan  modul  dapat  dilakukan  dengan  langkah 

sebagai berikut: 

a. Tetapkan  kompetensi  yang  terdapat  di  dalam  garis-garis  besar  

program pembelajaran yang akan disusun modulnya; 

b.  Identifikasi dan tentukan ruang lingkup unit kompetensi tersebut; 

c.  Identifikasi  dan  tentukan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  

dipersyaratkan; 

d.  Tentukan judul modul yang akan ditulis 

e.  Kegiatan  analisis  kebutuhan  modul  dilaksanakan  pada  periode  awal  

pengembangan modul 

2. Penyusunan Draft 

Penyusunan  draft  modul merupakan proses penyusunan  dan  

pengorganisasian  materi  pembelajaran  dari  suatu  kompetensi  atau  sub  

kompetensi menjadi  satu  kesatuan  yang  sistematis.  Penyusunan  draft  modul  
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bertujuan menyediakan  draft  suatu modul  sesuai dengan kompetensi atau sub 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Sebelum menyusun draft modul,terlebih dahulu memilih format kerangka 

penyusunan modul. Format kerangka penyusunan modul sebagai berikut: 

 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

I.      PENDAHULUAN 
1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

2. Deskripsi 

3. Waktu 

4. Prasyarat 

5. Petunjuk Penggunaan Modul 

6. Tujuan Akhir 

II.     PEMBELAJARAN 
1. Pembelajaran 1 

1. Tujuan 

2. Uraian Materi 

3. Rangkuman 

4. Tugas 

5. Tes  

2. Pembelajaran 2 – n (dan seterusnya, mengikuti jumlah 

pembelajaran yang dirancang) 

1. Tujuan 

2. Uraian Materi 

3. Rangkuman 

4. Tugas 

5. Tes  

III.    EVALUASI 

KUNCI JAWABAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Penulisan modul pembelajaran diawali dengan menyusun buram modul 

atau draft modul, langkah langkah penyusunan buram modul dapat dilihat pada 

alur berikut: 
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Gambar 2.1. Langkah-langkah penyusunan draft modul 

3. Uji Coba 

Uji coba draft  modul adalah kegiatan penggunaan modul pada  peserta  

terbatas,  untuk  mengetahui  keterlaksanaan  dan  manfaat  modul  dalam 

pembelajaran  sebelum  modul  tersebut  digunakan  secara  umum.  Uji  coba 

draft modul bertujuan untuk; 

a.  mengetahui  kemampuan  dan  kemudahan  peserta  dalam  memahami  

dan menggunakan modul; 

Kerangka modul 

Perumusan Tujuan 

Perumusan  Evaluasi 

Analisis materi 

Perumusan tugas/praktik 

Penyususnan evaluasi 

Penyusunan  Kunci 

Jawaban 

Draft Modul/Buram Modul 

Tujuan akhir Tujuan 

Antara 

Sistem Evaluasi 

RPP 

Tugas/Praktik 

Tes Psikomotor 

Kunci Jawaban 
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b.  mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul; dan 

c. mengetahui  efektifitas  modul  dalam  membantu  peserta  mempelajari  

dan menguasai materi pembelajaran. 

Untuk melakukan uji coba draft  modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut.: 

a.  Siapkan  dan  gandakan  draft  modul  yang  akan  diuji  cobakan  

sebanyak peserta yang akan diikutkan dalam uji coba. 

b.  Susun instrumen pendukung uji coba.  

c.  Distribusikan  draft  modul  dan  instrumen  pendukung  uji  coba  kepada 

peserta uji coba. 

d.  Informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba dan kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peserta uji coba. 

e.  Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba. 

f.  Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang  dijaring melalui 

instrumen uji coba. 

Dari  hasil  uji  coba  diharapkan  diperoleh  masukan  sebagai  bahan 

penyempurnaan  draft  modul  yang  diuji  cobakan.  Terdapat  dua  macam  uji 

coba  yaitu  uji  coba  dalam  kelompok  kecil  dan  uji  coba  lapangan.  Uji  coba 

kelompok kecil  adalah  uji coba  yang dilakukan  hanya kepada 2  -  4 peserta 

didik,  sedangkan  uji  coba  lapangan  adalah  uji  coba  yang  dilakukan  kepada 

peserta dengan jumlah 20 – 30 peserta didik. 
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4. Validasi 

Validasi  adalah  proses  permintaan  persetujuan  atau  pengesahan 

terhadap  kesesuaian  modul  dengan  kebutuhan.  Untuk  mendapatkan  

pengakuan kesesuaian tersebut,  maka validasi perlu dilakukan dengan melibatkan 

pihak  praktisi  yang  ahli  sesuai  dengan  bidang-bidang  terkait  dalam  modul.  

Validasi  modul  bertujuan  untuk  memperoleh  pengakuan  atau  

pengesahan kesesuaian  modul  dengan  kebutuhan  sehingga  modul  tersebut  

layak  dan cocok  digunakan  dalam  pembelajaran.  Validasi  modul  meliputi:  isi  

materi atau  substansi  modul;  penggunaan  bahasa;  serta  penggunaan  metode 

instruksional. 

Validasi  dapat  dimintakan  dari  beberapa  pihak  sesuai  dengan 

keahliannya masing-masing antara lain; 

a.  ahli substansi dari industri untuk isi atau materi modul; 

b.  ahli bahasa untuk penggunaan bahasa; atau 

c.  ahli metode instruksional untuk penggunaan instruksional guna 

mendapatkan masukan yang komprehensif dan obyektif. 

Untuk melakukan validasi draft modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut:. 

a.  Siapkan  dan  gandakan  draft  modul  yang  akan  divalidasi  sesuai  

dengan  

banyaknya validator yang terlibat. 

b.  Susun instrumen pendukung validasi. 
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c.  Distribusikan  draft  modul  dan  instrumen  validasi  kepada  peserta  

validator. 

d.  Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan  kegiatan yang  

harus dilakukan oleh validator. 

e.  Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi. 

f.  Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukkan yang dijaring melalui  

instrumen validasi. 

Dari kegiatan validasi  draft  modul akan dihasilkan  draft  modul  yang 

mendapat  masukkan  dan  persetujuan  dari  para  validator,  sesuai  dengan 

bidangnya.  Masukkan  tersebut  digunakan  sebagai  bahan  penyempurnaan 

modul. 

5. Revisi 

Revisi  atau  perbaikan  merupakan  proses  penyempurnaan  modul 

setelah  memperoleh  masukan  dari  kegiatan  uji  coba  dan  validasi.  Kegiatan 

revisi  draft  modul bertujuan untuk melakukan finalisasi atau penyempurnaan 

akhir  yang  komprehensif  terhadap  modul,  sehingga  modul  siap  diproduksi 

sesuai  dengan  masukkan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  sebelumnya,  maka 

perbaikan modul harus mencakup aspek-aspek  penting penyusunan modul  

diantaranya yaitu; 

a.  pengorganisasian materi pembelajaran; 

b.  penggunaan metode instruksional; 
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c.  penggunaan bahasa; dan 

d.  pengorganisasian tata tulis dan perwajahan. 

Mengacu  pada  prinsip  peningkatan  mutu  berkesinambungan,  secara 

terus menerus modul dapat ditinjau ulang dan diperbaiki 

D. RINGKASAN MATERI AUTOCAD 

AutoCAD 2009 merupakan software CAD yang berjalan di bawah sistem 

operasi Microsoft Windows minimal versi XP. Untuk dapat mengoperasikan dan 

menggunakan AutoCAD 2009 tentunya harus sudah mengenal dan mampu 

mengoperasikan sistem operasi Microsoft Windows XP. Berikut uraian singkat 

materi CAD 2D 

1. Pengenalan AutoCAD. 

 Setelah AutoCAD aktif, akan terlihat area kerja dari AutoCAD 2009. Area 

tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu command line, UCS ( User Coordinate 

System), menu bar, dan lain sebagainya.  

2. Setting awal 

a. Menurut Kristanto (2008:7) Sebelum menggambar, perlu dilakukan setting 

awal tentang satuan yang dipakai. Agar satuanya sesuai dengan standart 

internasional yaitu millimeter (mm) . 

b. Untuk membantu proses menggambar yang dilakukan adalah dengan 

mengaktifkan ORTHO dan OSNAP. 

c. Menyesuaikan ukuran gambar sesuai dengan aturan gambar teknik mesin. 

d. Untuk mempermudah proses menggambar object 2 (dua) Dimensi, aktifkan 

menu Dimension, Draw, Draw Order, Layers, Modify, Object Snap, 
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Properties, Standart. Lalu dirapikan penempatanya pada layar bagian kiri. 

Hal ini dimaksudkan agar layar kerja AutoCAD tidak terganggu dan 

kelihatan luas. 

3. Perintah obyek 2 (dua) Dimensi 

Dasar penggambambaran teknik dengan menggambar obyek 2 dimensi 

(Anonim, 2011:40) Untuk bisa membuat obyek 2 (dua) Dimensi diperlukan 

penguasaan perintah-perintah dasar gambar dan modifikasi obyek 2 (dua) 

Dimensi. Obyek gambar 2 (dua) dimensi hanya memiliki dua sumbu yaitu sumbu 

X dan sumbu Y.  

a. Draw 

  Dalam menggambar obyek 2 (dua) dimensi, menu Draw adalah 

yang paling utama digunakan.  

Berikut ini adalah gambar menu Draw: 

 

Gambar 2.2. Draw Toolbar 

Tabel 2.1. Keterangan Draw Toolbar 

Simbol Modeling Fungsi 

 

LINE Digunakan untuk menggambar garis 

dengan format X,Y dan X,α 

 

CONTRUCTION LINE Membuat garis bantu yang tak terbatas 
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POLYLINE Fungsinya sama dengan LINE hanya 

mempunyai sifat menerus dan tidak 

putus 

 

POLYGON Membuat segi banyak dimana sisinya 

sama panjang 

 

RECTANGLE Untuk menggambar segi empat 

beraturan 

 

ARC Menggambar garis lengkung dengan 

menentukan tiga titik acuan 

 

CIRCLE Untuk menggambar lingkaran 

 

REVISION CLOUD Memperbaiki sudut garis dengan 

polyline 

 

SPLINE Membuat garis lengkung tak beraturan 

 

ELLIPSE Untuk membuat ellips 

 

ELLIPSE ARC Membuat garis bueur ellips 

 

INSERT BLOK Menyisipkan block 
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MAKE BLOK Suatu kelompok objek dengan fasilitas 

penanaman / pembuatan block 

 

POINT Untuk membuat titik 

 

HATCH Untuk membuat arsir 

 

GRADIENT menciptakan transisi antara nuansa satu 

warna atau dua warna  

 

REGION Area dua dimensi yang dibuat dari 

bentuk tertutup atau lingkaran 

 

TABLE Untuk membuat tabel dalam autoCAD 

 

MULTYLINE TEXT Untuk membuat dan mengolah teks 

dalam autoCAD 

 

b. Object Snap 

  Fungsi osnap adalah untuk mencari dan mengunci suatu obyek 

tertentu, misalnya akhir garis, dan sebagainya (Kristanto, 2008:38) 

Gambar menu Object Snap:  

 

Gambar 2.3. Object Snap Tollbar 
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Tabel 2.2. Keterangan Object Snap 

Simbol  Modeling  Fungsi  

 

TEMPORARY TRACK 

POINT 

Membuat titik sementara 

 

SNAP FROM Menangkap titik luar dari obyek dengan 

jarak “n” 

 

SNAP TO ENDPOINT Untuk menangkap titik ujung 

 

SNAP TO MIDPOINT Untuk menangkap titik tengah 

 

SNAP TO 

INTERSECTION 

Untuk menangkap perpotongan dua 

obyek 

 

SNAP TO APPARENT 

INTERSECT 

Untuk menangkap titik potongan dua 

obyek yang tidak bertemu 

 

SNAP TO EXTENTION Untuk perpanjangan garis 

 

SNAP TO CENTRE Untuk menangkap titik pusat 

 

SNAP TO QUADRANT Untuk menangkap titik kuadran  

 

SNAP TO TANGENT Untuk menangkap titik singgung 

lingkaran atau busur 



29 
 

 

 

SNAP TO 

PERPENDICULAR 

Untuk menangkap titik garis yang tegak 

lurus 

 

SNAP TO PARALEL Untuk menangkap titik pada jalur 

paralel terhadap objek 

 

SNAP TO INSERT Untuk menangkap titik sisip 

 

SNAP TO NODE Untuk menempatkan sesuatu pada titik 

 

SNAP TO NEAREST Untuk menangkap titik terdekat suatu 

obyek 

 

SNAP TO NONE Untuk mematikan Osnap yang sedang 

bekerja 

 

SNAP TO SETTINGS Mengatur titik dan grid  

c. Modify  

  Setelah membuat gambar 2 dimensi, siswa juga bisa memodifikasi 

gambar tersebut dengan keinginan kita, karena tidak mungkin gambar teknik 

hanta berupa gambar segi empat dan lingkaran, oleh karena itu siswa harus 

mempelajari mengedit gambar atau obyek 

Gambar menu Modify : 

 

Gambar 2.4. Modify Toolbar 
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Tabel 2.3. Keterangan Modify 

Simbol Modeling Fungsi 

 

ERASE Untuk menghapus obyek gambar 

 

COPY Untuk menggandakan gambar / obyek 

 

MIRROR Untuk menggandakan gambar,namun 

posisinya terbalik dari gambar awal 

 

OFFSET Menyalin gambar secara paralel dengan 

jarak “n” point dari gambar awal 

 

ARRAY Memperbanyak obyek dengan pola 

susunan teratur, ada array rectangular 

dan array polar 

 

MOVE Memindahkan obyek ke kordinat yg 

diinginkan 

 

ROTATE Memutar satu atau sekumpulan obyek 

dengan suut tertentu 

 

SCALE Untuk mrngubah ukuran satu atau 

sekumpulan obyek dengan skala 

 

STRETCH Untuk memperpanjang atau 

memperpendek obyek 
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TRIM Memotong obyek dengan bantuan garis 

pembatas 

 

EXTEND Memperpanjang obyek dengan 

menggunakan obyek pembatas 

 

BREAK AT 

POINT 

Memotong obyek dengan bantuan titik 

pembatas 

 

BREAK Memotong obyek tanpa pembatas 

 

JOIN Untuk menyambung obyek yang 

berpotongan 

 

CHAMFER Memangkas sudut atau 

menghubungkan dua garis dengan garis 

baru dengan kemiringan tertentu 

 

 

FILLET Untuk melengkungkan sudut untuk 

menghubungkan ujung dua obyek 

dengan sebuah busur 

 

EXPLODE Mengubah garis polyline menjadi garis 

biasa 
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d. Dimension  

 Dimension adalah menu yang digunakan untuk memberi ukuran pada 

obyek gambar. 

 

Gambar 2.5. Dimension Tollbar 

Tabel 2.4. Keterangan Dimension 

Simbol Modeling Fungsi 

 

LINEAR Untuk memberikan ukuran garis lurus 

 

ALIGNED Untuk memberikan ukuran garis miring 

 

ARCLENGTH Untuk memberikan ukuran sudut dua 

buah garis 

 

ORDINATE Mnampilkan dimensi kordinate sumbu X 

dan Y yang diukur dari 0 ucs 

 

RADIUS Untuk memberikan ukuran jari-jari 

lingkaran 

 

JOGGED Untuk memberikan ukuran lingkaran atau 

busur tetapi garis dimensi berbentuk 

zigzag 
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DIAMETER Untuk memberi ukuran diameter 

 

ANGULAR Untuk memberikan ukuran sudut 

 

QUICK 

DIMENSION 

Untuk membuat ukuran dimensi dengan 

cepat  

 

BASELINE Menampilkan ukuran yang diukur dari 

baseline tertentu 

 

CONTINUE Menambahkan ukuran garis linear yang 

sudah ada 

 

DIMENSION 

SPACE 

Memberikan ukuran celah dari obyek 

dengan garis paralel 

 

DIMENSION 

BREAK 

Memberikan ukuran dari obyek yang 

berpotongan 

 

TOLERANCE Memberikan Ukuran toleransi yang 

diperbolehkan 

 

CENTRE MARK Memberikan tanda silang pada pusat 

lingkaran atau busur 

 

INSPECTION Menambahkan / menghapus informasi 

dimensi 

 

JOGGED Memberikan ukuran garis yang hilang 
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LINEAR 

 

DIMENSION 

EDIT 

Pengaturan dimensi  

 

DIMENSION 

TEXT EDIT 

Untuk memindahkan lokasi teks dimensi 

 

DIMENSION 

UPDATE 

Menyimpan data dimensi yang 

diinginkan 

 

DIMENSION 

STYLE 

CONTROL 

Mengubah gaya ukuran 

 

DIMENSION 

STYLE 

Untuk memodifikasi dimensi 

 

E. KERANGKA BERPIKIR 

Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari`hasil belajar siswa. Banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar, diantaranya 

adalah perangkat pembelajaran yang digunakan. Perancangan komponen 

perangkat pembelajaran harus tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran agar 

tercapai keberhasilan proses belajar dengan baik. 

Untuk dapat meningkatkan penguasaan materi mendesain gambar CAD 

pada siswa dapat dilakukan dengan penggunaan modul dalam proses 
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pembelajaran. Modul digunakan sebagai pedoman belajar dan mempermudah 

pembelajaran menggambar CAD 2D bagi siswa. 

Penyusunan modul dimulai dari cara penggambaran awal/dasar objek. 

Langkah-langkah penggambaran bentuk 2 Dimensi disusun secara runtut untuk 

memudahkan dalam memahami cara menggambar dan mengingat materi yang 

telah diterapkan dalam menggambar. Pada proses pembelajaran menggunakan 

modul yang berisi urutan  pengarahan dan gambar-gambar tentang bagaimana 

cara untuk mendesain gambar.  

Modul juga dapat digunakan sebagai pedoman belajar mandiri untuk 

siswa. Siswa diharapkan termotivasi dan tertarik untuk belajar belajar mandiri 

sehingga siswa dapat sering terlatih untuk memahami dan mengolah pikiranya 

bagaimana cara untuk menggambar sebuah objek menggunakan AutoCAD. 

Dengan belajar mandiri maka memori siswa akan lebih kuat dan dapat 

menemukan cara - cara menggambar sesuai dengan caranya sendiri yang lebih 

mudah. Penggunaan modul pembelajaran yang telah dikembangkan ini dapat 

mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Maka akhirnya akan 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajarnya. Keberhasilan dalam tolak 

ukur suatu ketercapaian dari pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar diakhir 

kegiatan belajar mengajar. 

F. HIPOTESIS  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (sugiyono, 2012:96). Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru berdasakan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
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fakta-fakta empirik yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan demikian 

jawaban dari hipotesis bisa sesuai atau tidak sesuai dengan kebenaran akan fakta. 

 Hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah Ada 

peningkatan hasil belajar menggambar CAD 2D dengan modul di SMK 

WALISONGO Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Modul 

Penggunaan modul pembelajaran AutoCAD dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kompetensi siswa pada kemampuan menggambar CAD 

2D setelah diterapkan pada siswa kelas X TSM di SMK WALISONGO Semarang 

tahun ajaran 2013/2013. 

Deskripsi Modul: 

1. Judul  

Judul modul ini adalah MODUL MENGGAMBAR AutoCAD 2D 

2. Fungsi dan manfaat modul 

a. Siswa dapat memahami perintah-perintah menggambar  AutoCAD2D 

b. Siswa mampu menggambar AutoCAD 2D sesuai prosedur 

c. Siswa mampu memodifikasi gambar AutoCAD 2D 

B. Validasi Modul 

Validasi modul merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

dan pengembangan yang dilakukan setelah rancangan selesai. Validasi modul  

bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau 

tidak. Uji coba modul juga melihat sejauh mana produk yang akan dibuat dapat 

mencapai sasaran dan tujuan. Untuk mendapatkan data tentang hasil uji coba 

produk,  validasi dilakukan oleh ahli meteri dan ahli media, digunakan untuk 

memperoleh masukan, kritik atau saran perbaikan terhadap prototype modul 

pembelajaran, jika masih ada kelemahan-kelemahan sebelum diuji cobakan. Data 

37 
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yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk sehingga kualitas 

produk dapat lebih ditingkatkan. Validator atau ahli dalam penelitian ini adalah 

guru di sekolah tempat penelitian yang berkompeten dibidang Gambar Teknik dan 

satu dosen Teknik Mesin yang ahli dibidang Gambar CAD yaitu Dr. Muhamad 

Khumaedi M.Pd. 

Pengisian data selanjutnya yaitu data tentang hasil uji coba produk yang 

difokuskan untuk mengetahui tingkat kelayakan modul pembelajaran AutoCAD 

setelah mendapat validasi dari ahli terhadap prototype  jika digunakan dalam 

pembelajaran gambar CAD2D pada siswa SMK yang disesuaikan dengan kriteria 

kelayakan modul pembelajaran bagi siswa. Data dari hasil uji coba diperoleh 

dengan menggunakan angket penilaian yang ditujukan siswa sebagai pengguna. 

Instrumen berikutnya yang perlu disusun adalah angket yang digunakan 

peneliti sebagai alat untuk menguji prototype produk modul pembelajaran yang 

sedang ada di dalam proses pengembangan. Penilaian terhadap prototype produk 

modul pembelajaran didasarkan pada kriteria kelayakan modul pembelajaran. 

Kisi-kisi angket untuk ahli media (pakar), ahli materi, dan pengguna 

(siswa) disajikan pada tabel 5 berikut ini:  

Tabel 3.1. Kisi-kisi Kelayakan Modul Pembelajaran Menggambar CAD 2D 

No.  Kriteria  Indicator  Butir soal  Jumlah  

1 Tampilan 

program 

(cosmetics) 

 

(PAKAR) 

Organisasai  
1,2,3,4,5,6, 

7,8 
8 

Daya tarik 9,10,11,12, 13 5 

Bentuk dan 

ukuran huruf 
14,15,16 3 

Ruang spasi 

kosong 
17,18,19 ,20,21 5 

Konsistensi  

 
9, 10, 11, 12 4 

2 

 

Kualitas 

teknik  

(technical 

Self 

instructions 

25,26,27,28, 

29,30,31,32,33 
9 

Self contained 34,35 2 
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quality) 

(PAKAR) 

Stand alone 36 1 

User friendly 37,38,39,40  

3 Kriteria 

pendidikan 

(educational 

cryteria) 

 

(AHLI 

MATERI) 

Pembelajaran 1,2,3,4, 4 

Kurikulum 5,6 2 

Isi materi 7,8,9,10,11,12,13,15,16, 9 

Interaksi 17,18 2 

Umpan balik 19 1 

Fungsi modul 20 1 

4 Kenyamanan 

program 

(SISWA) 

Tampilan 

program & 

kenyamanan 

pengguna 

1 – 15 15 

 

Keterangan: 

Kriteria 1 dan 2 = Angket untuk pakar multimedia  

Kriteria 3  = Angket untuk guru 

Kriteria 4  = Angket untuk siswa 

Tabel 3.2. Hasil Penilaian Kelayakan Modul 

Dosen Ahli Guru Gambar CAD Siswa Kesimpulan hasil 

Baik (layak 

digunakan) 

Baik (layak 

digunakan) 

Baik (layak 

digunakakan) 

Baik (layak 

digunakan) 

 

Hasil dari uji ahli menyatakan bahwa modul menggambar AutoCAD 2D 

layak dan dapat digunakan dalam peroses pembelajaran menggambar CAD 2D. 

C. Rancangan Penelitian. 

Dalam suatu penelitian digunakan rancangan dan dan teknik tertentu 

dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang tidak 

menyimpang dari tujuan yang akan digunakan. Dalam Penelitian ini penulis 
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menggunakan  pendekatan desain eksperimen yang semu/Quasi Exsperiment atau 

eksperimen pura-pura.  

Sugiyono (2012:114) bentuk desain eksperimen ini merupakan 

pengembangan dari true experimental, yang sulit dilaksanakan. Desain ini 

memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre experimental design. Quasi-

experimental. Design ini digunakan karena pada kenyataanya sulit mendapatkan 

kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian.   

Ada dua bentuk desain  quasi eksperimen, yaitu Time-Series Design dan 

nonequivalent Control Group Design. Pada penelitian ini peneliti memilih metode 

penelitian quasi eksperimen nonequivalent control group design. Metode ini 

dipilih karena terbatasnya jumlah kelas sampel yang akan diteliti yaitu hanya satu 

kelas sampel. 

Penelitian akan dilakukan dengan cara membagi kelas X TSM menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok control dan kelompok experimen. Rancangan 

penelitian yang digunakan penelitian ini adalah “nonequivalent control  group 

design”. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, 

hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random. 

Tabel 3.3. Tabel Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design 

Subyek Pre-test Perlakuan (X) Pos-test 

Kelompok 1 X1k Ceramah (konvensional) X2k 

Kelompok 2 X1e modul X2e 
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Berdasarkan tabel dan sumber diatas, eksperimen adalah observasi di bawah 

kondisi buatan yang dibuat dan diatur oleh peneliti untuk mengetahui hubungan 

sebab-akibat. 

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Membagi kelas TSM menjadi dua kelompok yang akan dijadikan sampel, 

dengan ketentuan memiliki nilai rata-rata yang sama 

2. Menentukan Tujuan Pembelajaran berdasar pada SILABUS 

3. Menyusun RPP 

4. Membuat analisis kebutuhan modul 

a. Pengambilan data materi di silabus 

b. Menentukan alur dari isi yang ada di materi 

c. Penyusunan modul sesuai alur yang ada di dalam materi 

5. Menyiapkan bahan ajar, dalam penelitian ini menggunakan modul 

menggambar AutoCAD 2D 

6. Langkah-langkah penyusunan modul 

a. Analisis kebutuhan modul 

b. Penyusunan draft modul 

c. Uji coba 

d. Validasi  
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e. Revisi  

7. Langkah-langkah penyusunan soal tes 

a. Menentukan indikator soal  

b. Penyusunan soal tes 

c. Uji coba soal tes 

d. Penilaian alat ukur (soal tes) dalam hal ini di lakukan uji validitas dan 

reliabilitas 

e. Melakukan penggantian pada soal tes bila ada yang tidak valid atau 

tidak reliabel dan lakukan uji coba ulang soal tes hingga soal tes dapat 

dinyatakan valid dan reliabel 

8. Langkah proses pemberian pre-test, pada kelas eksperimen dan kelompok 

kontrol. Memberi penilaian pada pre-tes tersebut untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama. 

9. Langkah proses pembelajaran menggunakan materi. 

a. Pemberian materi pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

dilaksanakan pada waktu yang sama.  

b. Mencatat aktifitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

c. Pengujian hasil belajar 2 kelompok tersebut dengan menggunakan 

soal teori (post test) 

10. Pencatatan hasil post tes yang dilakukan dan menganalisa dari hasil tersebut 

untuk dibandingkan sesuai rumus yang ada. 
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11. Penulisan laporan dari semua hasil yang diperoleh. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambar 3.1. Alur rencana penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya(Sugiyono, 2009:80). Arikunto 

(2006:130) menjelaskan lebih sederhana dengan menyatakan bahwa populasi 

adalah seluruh subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh siswa kelas X TSM SMK Walisongo Semarang tahun ajaran 

2013/2014, yang berjumlah 37 siswa yang menempuh mata pelajaran AutoCAD. 

Maka bilamana subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi Arikunto (2006 : 134) 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut (Sugiyono, 2012:118).sedangkan menurut Arikunto (2006:131) sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Subyek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMK kelas X TSM yang berjumlah 37 siswa. 

Pengambilan sampel dilakukan secara acak / random sampling  dengan cara 

diundi. 

3. Variabel penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian (Arikunto  2006:118). Variabel dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar berupa nilai hasil belajar pada kemampuan dan pemahaman dalam 

menggambar CAD 2D. 

a. Variabel X1 

Variabel X1e yaitu variabel penelitian hasil belajar siswa pada 

kemampuan menggambar CAD 2D sebelum penggunaan modul (pre 

test). 
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b. Variabel X2 

Variabel X2e yaitu variabel penelitian hasil belajar siswa pada 

kemampuan menggambar CAD 2D yang sudah menggunakan modul 

(post test). 

4. Metode pengumpulan data 

a. Metode Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan seluruh alat 

indera. Jadi, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto 2006: 156). Dalam penelitian 

ini observasi yang dilakukan adalah pendataan mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian dan kondisi pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar 

mengenai pembelajaran sistem pengapian. Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh data awal agar peneliti mengetahui bagaimana keadaaan awal 

pada tempat yang akan dijadikan penelitian. 

b. Metode dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 : 158) dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang artinya barang – barang tertulis atau berupa catatan, buku, 

majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

daftar nama siswa yang akan menjadi subjek penelitian  dan mendapatkan 

tanggapan, respon serta sikap siswa.  Selain itu memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang ada. 
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c. Metode tes  

 Menururt Arikunto (2006: 150) tes merupakan serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok. Tes hasil belajar dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat ketuntasan belajar siswa, berupa nilai yang diperoleh dari 

pelaksanaan test. Tes yang digunakan adalah tes praktik. Penilaian hasil tes 

berpedoman menggunakan pedoman  penilaiaan skor. Pedoman penskoran 

divalidasi oleh pakar Ahli. 

5. Instrument Penelitian  

Instrument merupakan alat yang digunakan untuk menentukan data dan 

pengambilan data. Dalam hal ini yang digunakan adalah tes pilihan ganda  dengan 

model pre test dan post test. Dalam pembuatan instrument penelitian ini mengacu 

kepada indikator.  

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Tes 

No Indikator Butir soal 

1 Gambar benda 1 

2 Detil benda 2 dan 3 

3 proporsi 4 

4 Waktu pengerjaan 5 
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Pada penelitian ini menggunakan test menggambar CAD 2D. Dari bentuk 

dan test tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

pembelajaran menggambar CAD 2D, dengan menggunakan metode penilaian 

sebagai berikut:  

Tabel 3.5. Pedoman Penilaian Skor Tes Gambar CAD 2D 

No Indikator Penilaian Uraian Kriteria  Skor Maksimal 

1.  Gambar Benda Menerapkan kesesuaian 

pada gambar benda, 

meliputi; 

 Gambar sesuai yang 

ditentukan 

 

 

20 

2.  Detail Benda  Menerapkan kesesuaian 

detail benda, meliputi: 

 Garis gambar benda 

sesuai ketentuan 

 Ketepatan ukuran 

pada benda 

 

 

20 

 

20 

3.  Proporsi Kesesuaian gambar 

menjadi satu,dan 

sambungan tidak 

terlihat 

20 

4.  Waktu Pengerjaan Kesesuian waktu dalam 

mengerjakan soal 
20 

Skor Total 100 
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a. Validitas instrument test 

Untuk mencari validitas instrumen soal tes digunakan validitas 

product moment.  Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:   

  

  





















 

 
2

222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

(Arikunto 2006:  170) 

Keterangan :   

rxy :    Koefisien korelasi antara X dan Y 

ΣXY :    Jumlah perkalian skor item X dan Y 

X :    Jumlah skor item X 

Y :    Jumlah skor item Y 

N :    Jumlah responden 

ΣX
2
 :    Jumlah kuadrat skor item X 

ΣY
2
 :    Jumlah kuadrat skor item Y 

Dimana butir-butir soal yang diisyaratkan harus memiliki muatan 

faktor > 0,30 dan butir-butir soal yang memiliki nilai < 0,30 dinyatakan 

gugur. 
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Tabel 3.6. Hasil uji validitas 

 Indikator  

Satu  Dua  Tiga  Empat  Lima  

    0,645 0,754 0,803 0,583 0,733 

          0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa butir soal no 1 sampe no 5 

dinyatakan valid dari uji validitas. 

b. Reliabilitas alat ukur 

Menurut (Arikunto, 2006:178) Reliabilitas adalah sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Rumus reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reliabilitas dengan rumus r11, yaitu : 

                                     

























2

2

11 1
1

t

b

k

k
r




    

 Arikunto (2006:196) 

Keterangan:     

r11  =  Reliabilitas instrumen 
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k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  
       =  Varians total 

  
         = Varians butir 

1) Rumus varians butir adalah: 

   
  

∑   
(∑  )

 

 
 

Keterangan: 

 

N        =  Jumlah siswa 

   
   = jumlah kuadrat skor butir soal ke n 

2) Rumus varians total adalah: 

 

Nilai         dikonsultasikan dengan harga           dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika nilai          >           maka soal dikatakan reliabel. Dengan 

taraf signifikansi 5% didapatkan                = 0,50 dan         soal = 0,740. 

Jadi soal dapat dikatakan reliabel karena        >            
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D. Teknik Analisis Data 

1. Analisis data awal (pre-test) 

Analisis tahap awal dilakukan kepada seluruh kelas yang akan diteliti 

sebelum diberikan perlakuan dengan cara memberikan tes awal (pre-test). Pre-test 

ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua kelompok. Hasil 

pengukuran pre-test yang dilakukan pada kedua kelompok tersebut diharapkan 

dapat menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang 

sama. Uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal kedua 

kelompok menggunakan uji-t. 

 

Keterangan:     (Sudjana, 2005:239) 

t   = Harga t-test yang dicari 

  = Mean dari sampel 1 

  = Mean dari sampel 2 

s    = Simpangan baku gabungan 

n1  = Jumlah responden sampel 1 

n2  = Jumlah responden sampel 2 

Pernyataan uji analisis t-test menurut Sudjana (2005:239) adalah hipotesis 

alternatif diterima jika –t1- 
 

 
  α< t <t1- 

 

 
  α,, di mana (1-  

 

 
  α)  di dapat dari daftar 

distribusi t dengan (dk) = (n1+n2-2) dan peluang (1-  
 

 
 α). 
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2. Persyaratan uji analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan dengan uji Chi Kuadrat yaitu sebagai berikut: 

           (Sudjana, 2005:273) 

    = Jumlah banyaknya kelas interval 

X
2
    = Parameter uji normalitas chi-kuadrat 

Oi    = Frekuensi observasi 

Ei    = Frekuensi yang diharapkan 

K    = Banyaknya kelas yang diharapkan 

Kriteria : jika xhitung < xtabel dengan derajat kebebasan K-3 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk membandingkan dua buah 

perubahan bebas. Kriteria uji yang digunakan adalah dua buah distribusi 

dikatakan memiliki penyebaran yang homogen apabila nilai hitung F lebih 

kecil dari nilai tabel F dengan α tertentu dan dk1 = (n1-1) dan dk2 = (n2-1). 

Rumus uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

      (Sudjana, 2005:249) 
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Ho : S1
2 
= S2

2
, artinya distribusi besifat homogen 

Ha : S1
2 

≠ S2
2
, artinya distribusi besifat tidak homogeny 

3. Analisis tahap akhir (Post-test) 

Analisis tahap akhir dilakukan untuk mengetahui hasil setelah diberikan 

perlakuan terhadap kelas eksperimen. Untuk itu diperlukan tes untuk mengambil 

data hasil belajar siswa. Tes yang dilakukan setelah kelas eksperimen diberi 

perlakuan biasanya disebut post-test. Data post-test tersebut kemudian dianalisis 

dan dibandingkan untuk mengetahui hasil manakah yang lebih baik, apakah kelas 

kontrol atau kelas eksperimen. Analisis data yang digunakan adalah: 

T-test 

Untuk menguji hipotesis maka menggunakan t-test satu sampel dengan 

rumus sebagai berikut: 

   

Keterangan: 

t  = Harga t-test yang dicari 

   = Mean dari sampel 1 

  = Mean dari sampel 2 

s    = Simpangan baku gabungan 

n1  = Jumlah responden sampel 1 
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n2  = Jumlah responden sampel 2 

Pernyataan uji analisis t-test menurut Sudjana (2005:244) adalah terima Ho 

jika t <      dan tolak Ho jika t mempunyai harga lain. Derajat kebebasan uji-t 

ialah (n1+n2-2). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Deskriptif  

Sebelum para siswa melakukan pembelajaran menggunakan modul, 

peneliti melakukan tes (pre test) untuk mengetahui kemampuan awal dari para 

siswa. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan 

siswa menggambar CAD 2D sebelum belajar menggunakan modul diterapkan. 

Setelah menggunakan modul juga dilakukan tes (post tes) untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada kemampuan menggambar 

CAD 2D. Tes ini dilaksanakan pada resonden sebanyak 37 siswa yang mengikuti 

mata pelajaran AutoCAD.  

Tabel 4.1. Data pre-test kelompok eksperimen dan kontrol 

 

Tabel 4.2. Data nilai post-test kelompok eksperimen dan kontrol 

 

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah 1260 1245

n 19 18

x 66,32 69,17

Varians (s
2
) 88,4503 127,2059

Standart deviasi (s) 9,40 11,28

Daerah 
penerimaan 

82,7614

80,26

92,9825

9,64Standart deviasi (s) 9,10

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah

n

x

Varians (s
2
)

19

1525 1315

18

73,06

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan 

55 
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Pada uji hipotesis kesamaan dua rata-rata dua pihak analisa untuk uji 

hipotesisnya menggunakan uji-t, hipotesis alternatif diterima jika –t1- 
 

 
 α< t <t1- 

 

 
 α, 

di mana t1- 
 

 
α di dapat dari daftar distribusi t dengan (dk) = (n1+n2-2) dan peluang 

(1- 
 

 
 α). Pada a = 5% dengan dk = 19 + 18  - 2 = 35 diperoleh t(0.975)(35) = 2,03 

Tabel 4.3. Hasil uji-t hasil belajar Pre-Test 

Sumber Varian Rata-rata DK thitung Ttabel Kriteria 

Kelompok 

Eksperimen 
66,32 

35 -0,837 2,03 Ho diterima 

Kelompok 

Kontrol 
69,17 

 

Dari data hasil uji t, diketahui bahwa         berada pada daerah penerimaan 

Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, karena  –t1- 
 

 
 α< t <t1- 

 

 
 α. 

Berdasarkan  tabel 4.3, diketahui bahwa nilai awal pre-test kelompok eksperimen 

tidak lebih baik daripada kelompok kontrol.  

2. Uji Persyaratan Analisis 

Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis yang telah dikemukakan 

pada bab metode penelitian. Uji yang dilakukan adalah uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji t-test. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas selanjutnya. 

1) Uji Normalitas 

a. Uji Normalitas Data Pre Test kelompok eksperimen dan kontrol 
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Tabel 4.4. Uji normalitas data pre test kelompok eksperimen 

       
        

  Keterangan 

 

3,7620 

 

7,81 

 

Data dikatakan normal apabila  

       
 <       

  

Dari tabel diatas serta berdasarkan analisis yang dilakukan 

pada kelompok eksperimen mendapatkan hasil nilai        
  tertinggi 

sebesar 3,7620. Untuk α= 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh       
  = 

7,81. Berdasarkan kriteria, data berdistribusi normal jika nilai        
  

lebih kecil ( < ) dari nilai        
  Nilai        

  3,7620 < nilai tabel 

  (       ) 7,81. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi pre test 

kelompok eksperimen  normal. 

Tabel 4.5. Uji normalitas nilai pre-test kelompok kontrol 

       
        

  Keterangan 

 

5,7539 

 

5,99 

 

Data dikatakan normal apabila  

       
 <       

  

Dari tabel diatas serta berdasarkan analisis yang dilakukan 

pada kelompok kontrol mendapatkan hasil nilai        
  tertinggi 

sebesar 5,7539. Untuk α= 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh       
  = 

5,99. Berdasarkan kriteria, data berdistribusi normal jika nilai        
  

lebih kecil ( < ) dari nilai        
  Nilai        

  5,7539 < nilai tabel 

   (       ) 5,99. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi pre test 

kelompok kontrol  normal. 
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b. Uji normalitas data post test kelompok eksperimen dan kontrol 

Tabel 4.6. Uji normalitas nilai post-test kelompok eksperimen 

       
        

  Keterangan 

 

5,3447 

 

7,81 

 

Data dikatakan normal apabila  

       
 <       

  

Dari tabel diatas serta berdasarkan analisis yang dilakukan 

pada kelompok eksperimen mendapatkan hasil nilai        
  tertinggi 

sebesar 5,3447. Untuk α= 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh       
  = 

7,81. Berdasarkan kriteria, data berdistribusi normal jika nilai        
  

lebih kecil ( < ) dari nilai        
  Nilai        

  5,3447 < nilai tabel 

  (       ) 7,81. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi post-test 

kelompok eksperimen  normal. 

Tabel 4.7. Uji normalitas nilai post-test kelompok kontrol 

       
        

  Keterangan 

 

0,3498 

 

5,99 

 

Data dikatakan normal apabila  

       
 <       

  

 

Dari tabel diatas serta berdasarkan analisis yang dilakukan 

pada kelompok kontrol mendapatkan hasil nilai        
  tertinggi 

sebesar 0,3498. Untuk α= 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh       
  = 

5,99. Berdasarkan kriteria, data berdistribusi normal jika nilai        
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lebih kecil ( < ) dari nilai        
  Nilai        

  0,3498 < nilai tabel 

   (       ) 5,99. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi pre test 

kelompok kontrol  normal. 

c. Uji Homogenitas.  

Setelah selesai melakukan uji normalitas, selanjutnya adalah 

melakukan uji homogenitas.  

Tabel 4.8. Data nilai post-test kelompok eksperimen dan kontrol 

 

Kelompok dinyatakan homogen apabila  F < F 1/2a (nb-1):(nk-

1), dari data perhitungan diperoleh F = 1,1235 dan dari perhitungan F 

½ α (nb-1):(nk-1) = 2,23. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang tidak berbeda 

(homogen) 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan data         sebesar 2,336 

kemudian data tersebut dikonsultasikan pada tabel t, dengan α = 0,05 dengan dk= 

(19+18-2) = 35 diperoleh t(0.95)(35) = 1,69 

 

 

 

82,7614

80,26

92,9825

9,64Standart deviasi (s) 9,10

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah

n

x

Varians (s
2
)

19

1525 1315

18

73,06

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan 
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Tabel 4.9. Hasil uji-t hasil belajar Post-test 

Sumber Varian Rata-rata DK thitung ttabel Kriteria 

Kelompok 

Eksperimen 
80,26 

35 2,336 1,69 Ha diterima 

Kelompok 

Kontrol 
73,06 

 

 Dari tabel 4.12. Didapatkan bahwa uji-t pada hasil belajar Post-test Ho 

diterima jika t <      dengan DK (n1+n2-2) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian hipotesisnya, yaitu Ada 

peningkatan hasil belajar menggambar CAD 2D dengan modul di SMK 

WALISONGO Semarang. 

B. Pembahasan 

 Modul digunakan sebagai media dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan efisien. Metode pembelajaran 

manual dengan mengandalkan ceramah masih menjadi pilihan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

 Kelebihan dari metode ceramah yaitu guru mampu berinteraksi secara 

langsung dengan siswa terhadap penjelasan mengenai AutoCAD. Namun 

berdasarkan penelitian, diketahui bahwa metode ini kurang mampu menjelaskan 

secara baik dalam menyampaikan materi pelajaran AutoCAD dilihat dari 

keefektifan penyampaian materi. 
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 Penggunaan modul pada pembelajaran ini menjadi pilihan lain guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Modul telah banyak digunakan dalam berbagai 

mata pelajaran. Kelebihan modul yaitu:  

a. Bisa digunakan untuk siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri (tanpa 

tergantung dengan guru)  

b. Berisi materi-materi yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran 

menggambar CAD  

c. Berisi latihan untuk mengukur kemampuan menggambar siswa. 

  Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, 

diketahui bahwa penggunaan modul pada proses pembelajaran mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Oroh (2011:1) bahwa dengan menggunakan modul ajar, relatif dapat 

meningkatkan kemandirian siswa dan efektifitas belajar siswa. Dimana jumlah 

siswa yang mencapai standar nilai minimal dan tuntas dalam belajar adalah 89%. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Lestari dkk (2012:iv) bahwa pembelajaran 

matematika menggunakan modul materi bangun ruang sisi datar dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dimana siswa yang mencapai nilai KKM 

sebesar 90,91%. 

 Penelitian yang dilakukan mengenai pengggunaan modul terhadap hasil 

belajar siswa pada menggambar CAD menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil 

analisis deskriptif menunjukkan besarnya peningkatan antara hasil belajar 

sebelum dan sesudah menggunakan modul. Peningkatan nilai hasil belajar siswa 

pada kompetensi menggambar CAD 2D terjadi karena modul ini mampu 

memberikan penjelasan dan cara mempraktekan menggambar CAD 2D kepada 
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siswa secara langsung dengan keterangan demonstrasi yang dituliskan pada 

modul, modul ini mencakup pengetahuan mengenai perintah-perintah 

menggambar , fungsi, dan cara penggunaan menu-menu pada AutoCAD. Modul 

ini mampu memberikan pemahaman yang efektif untuk  belajar siswa karena 

tampilannya yang menarik dan mudah dalam pembacaannya.   

 Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya peningkatan nilai hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan modul menggambar CAD 2D. Pengaruh tersebut terlihat dengan 

adanya peningkatan yang lebih besar pada nilai hasil belajar sesudah 

menggunakan modul pada kompetensi menggambar CAD 2D jika dibandingkan 

dengan sebelum menggunakan modul pada siswa kelas X TSM SMK 

WALISONGO Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Dari hasil nilai rata-rata pada post-test kontrol, pembelajaran siswa yang 

menggunakan metode ceramah konvensional mempunyai nilai rata-rata 73,06  

2. Dari hasil nilai rata-rata pada post-test kelompok eksperimen, pembelajaran 

siswa yang menggunakan metode ceramah dan disertai modul  mempunyai 

nilai rata-rata 80,26 

3. Ada peningkatan hasil belajar Siswa yang menggunakan metode pembelajaran 

ceramah disertai modul. Siswa yang menggunakan modul dalam pembelajaran  

mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan siswa yang menggunakan 

metode ceramah konvensional.  

4. Hal ini dibuktikan dengan data hasil penelitian yang menyebutkan bahwa siswa 

yang menggunakan metode pembelajaran ceramah disertai modul mengalami 

peningkatan nilai 21,01%, sedangkan siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran ceramah konvensional hanya mengalami peningkatan nilai 

sebesar 5,62% 
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B. Saran  

1. Pemanfaatan modul pembelajaran hendaknya perlu dikembangkan untuk 

menarik minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menggambar 

AutoCAD 2D.  

2. Untuk peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian pada faktor-

faktor lain yang belum diungkapkan pada hasil temuan penelitian ini. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

NAMA SEKOLAH      :  SMK WALISONGO 

MATA PELAJARAN   :  GAMBAR CAD 

KELAS/SEMESTER    :  XII/1 

ALOKASI WAKTU    :  2 x 45 menit 

STANDART KOMPETENSI  :  Menguasai Gambar CAD  2 Dimensi 

KODE KOMPETENSI            :  Gambar CAD 

I. Kompetensi Dasar 

Memahami dasar-dasar gambar CAD 2D untuk menunjang gambar teknik 

II. Indikator                            

1. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah LINE 

2. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah POLYGON 

3. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah RECTANGLE 

4. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah CIRCLE 

5. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah ELLIPSE 

6. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah HATCH 

7. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah MULTYLINE TEXT 

III. Tujuan pembelajaran 

a. Dengan perintah LINE pada software AutoCAD siswa dapat membuat 

garis yang membentuk gambar benda 

b. Dengan perintah POLYGON pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar segi banyak dimana sisinya sama 

c. Dengan perintah RECTANGLE pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar segi empat beraturan dengan ukuran yang ditentukan 

d. Dengan perintah CIRCLE pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar lingkaran  

e. Dengan perintah ELlIPSE pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar elips dengan ukuran yang ditentukan 

f. Dengan perintah HATCH pada software AutoCAD siswa dapat mengarsir 

gambar yang diinginkan 

g. Dengan perintah MULTYLINE TEXT pada software AutoCAD siswa dapat 

membuat tulisan pada lembar kerja AutoCAD 

Lampiran  1 
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IV. Materi Pembelajaran 

1. Perintah LINE 

2. perintah POLYGON 

3. perintah RECTANGLE 

4. perintah CIRCLE 

5. perintah ELLIPSE 

6. perintah HATCH 

7. perintah MULTYLINE TEXT 

V. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Praktik 

3. Kerja mandiri 

VI. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 (90 menit) 

A. Kegiatan awal : (15 menit) 

1. Guru mengarahkan siswa menempati tempat duduk sesuai dengan 

nomer absen masing-masing siswa dengan yang sudah dilengkapi 

dengan nomer urut pada masing-masing komputer  

2. Guru membuka pelajaran dengan salam dan persensi 

3. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

4. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai 

6. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai RPP  

B. Kegiatan Inti : (60 menit) 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 
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dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi 

proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

 

Eksplorasi 

1. Dengan tanya jawab mengarahkan siswa untuk dapat memahami 

penggunaan CAD 2D untuk menunjang gambar teknik 

2. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

3. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium 

computer AutoCAD 

4. Setiap siswa  mempelajari materi  yang meliputi; Perintah LINE, 

perintah POLYGON, perintah RECTANGLE, perintah CIRCLE, 

perintah ELLIPSE, perintah HATCH, perintah MULTYLINE TEXT 

 

Elaborasi 

1. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan latihan 

praktik menggambar 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, 

menganalisis bagian-bagian penmbentuk gambar  

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa siswa mengerjakan 

latihan soal dengan bantuan job gambar yang telah dibuat guru 

4. Guru mengamati dan mengarahkan cara kerja siswa. 

Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, terhadap peserta didik 

2. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh makna dan 

pengalaman dalam mencapai kompetensi dasar yang : 

a. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator pertanyaan peserta 

didik yang menghadapi kesulitan 

b. Menggunakan bahasa yang baku dan benar dalam menjawab 

kesulitan yang dialami siswa  
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c. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi 

d. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

4. Siswa menyelesaikan gambar yang telah dibuat guru 

 

C. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Guru dan siswa  merefleksi hasil pembelajaran yang telah berlangsung 

dan membuat rangkuman  

2. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

3. Guru menginformasikan pada siswa untuk mempelajari materi 

berikutnya 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan 2 (90 menit) 

A. Kegiatan awal : (10 menit) 

1. Guru mengarahkan siswa menempati Siswa menempati tempat duduk 

sesuai dengan nomer absen masing-masing siswa dengan yang sudah 

dilengkapi dengan nomer urut pada masing-masing komputer  

2. Guru membuka pelajaran dengan salam dan persensi siswa 

3. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

4. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari yang 

berkaitan dengan pemberian ukuran pada gambar yang telah dibuat 

B. Kegiatan inti : (20 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru melibatkan siswa mencari informasi mengenai bagaimana cara 

memberikan ukuran pada gambar yang telah dibuat. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah dan menanalisis bagaimana cara memberikan 

ukuran sesuai soal dengan bantuan job gambar yang telah dibuat guru 

3. Setiap siswa menyelesaikan pemberian ukuran pada gambar 
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Elaborasi 

1. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk  memberikan ukuran 

pada gambar  

2. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan agar dapat 

menyelesaikan pemberian ukuran pada gambar 

3. Guru mengamati dan mengarahkan cara kerja siswa. 

Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, terhadap peserta didik 

2. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh makna dalam 

mencapai kompetensi dasar pengalaman yang : 

a. Guru berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan 

b. Guru menggunakan bahasa yang baku dan benar dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan 

c. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi;  

d. memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

memberikan ukuran pada objek gambar yang telah dibuat 

C. Kegiatan Akhir : (10 menit) 

1. Guru dan siswa  merefleksi hasil pembelajaran yang telah berlangsung 

 menyimpulkan materi yang telah selesai  dibahas 

2. Guru memberi tes evaluasi siklus 1 pada siswa 

3. Guru memberikan tindakn lanjut dengan memberikan tugas kepada 

siswa yang belum mampu menyelesaikan tes untuk 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam 

 

VII. Alat/media/sumberbelajar 

1. Sumber :  Job Gambar/Modul AutoCAD 3D 

2. Alat      :  Unit computer, LCD 
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VIII. Penilaian  

1. Tes evaluasi 

 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

………………………2013   ………………….2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

NAMA SEKOLAH      :  SMK WALISONGO 

MATA PELAJARAN   :  GAMBAR CAD 

KELAS/SEMESTER    :  XII/1 

ALOKASI WAKTU    :  2 x 45 menit 

STANDART KOMPETENSI  :  Menguasai Gambar CAD  2 Dimensi 

KODE KOMPETENSI            :  Gambar CAD 

IX. Kompetensi Dasar 

Memahami dasar-dasar gambar CAD 2D untuk menunjang gambar teknik 

X. Indikator                            

8. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah LINE 

9. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah POLYGON 

10. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah RECTANGLE 

11. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah CIRCLE 

12. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah ELLIPSE 

13. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah HATCH 

14. Siswa dapat memahami dan mempraktikan perintah MULTYLINE TEXT 

XI. Tujuan pembelajaran 

h. Dengan perintah LINE pada software AutoCAD siswa dapat membuat 

garis yang membentuk gambar benda 

i. Dengan perintah POLYGON pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar segi banyak dimana sisinya sama 

j. Dengan perintah RECTANGLE pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar segi empat beraturan dengan ukuran yang ditentukan 

k. Dengan perintah CIRCLE pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar lingkaran  

l. Dengan perintah ELlIPSE pada software AutoCAD siswa dapat 

menggambar elips dengan ukuran yang ditentukan 

m. Dengan perintah HATCH pada software AutoCAD siswa dapat mengarsir 

gambar yang diinginkan 

n. Dengan perintah MULTYLINE TEXT pada software AutoCAD siswa dapat 

membuat tulisan pada lembar kerja AutoCAD 

Lampiran  1 
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XII. Materi Pembelajaran 

8. Perintah LINE 

9. perintah POLYGON 

10. perintah RECTANGLE 

11. perintah CIRCLE 

12. perintah ELLIPSE 

13. perintah HATCH 

14. perintah MULTYLINE TEXT 

XIII. Metode pembelajaran 

4. Ceramah 

5. Praktik 

6. Kerja mandiri 

XIV. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 (90 menit) 

D. Kegiatan awal : (15 menit) 

7. Guru mengarahkan siswa menempati tempat duduk sesuai dengan 

nomer absen masing-masing siswa dengan yang sudah dilengkapi 

dengan nomer urut pada masing-masing komputer  

8. Guru membuka pelajaran dengan salam dan persensi 

9. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

10. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

11. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai 

12. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai RPP  

E. Kegiatan Inti : (60 menit) 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
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sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi 

proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

 

Eksplorasi 

5. Dengan tanya jawab mengarahkan siswa untuk dapat memahami 

penggunaan CAD 2D untuk menunjang gambar teknik 

6. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

7. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium 

computer AutoCAD 

8. Setiap siswa  mempelajari materi  yang meliputi; Perintah LINE, 

perintah POLYGON, perintah RECTANGLE, perintah CIRCLE, 

perintah ELLIPSE, perintah HATCH, perintah MULTYLINE TEXT 

 

Elaborasi 

5. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan latihan 

praktik menggambar 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, 

menganalisis bagian-bagian penmbentuk gambar  

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa siswa mengerjakan 

latihan soal dengan bantuan job gambar yang telah dibuat guru 

8. Guru mengamati dan mengarahkan cara kerja siswa. 

Konfirmasi 

5. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, terhadap peserta didik 

6. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

7. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh makna dan 

pengalaman dalam mencapai kompetensi dasar yang : 

e. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator pertanyaan peserta 

didik yang menghadapi kesulitan 
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f. Menggunakan bahasa yang baku dan benar dalam menjawab 

kesulitan yang dialami siswa  

g. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi 

h. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

8. Siswa menyelesaikan gambar yang telah dibuat guru 

 

F. Kegiatan Akhir (15 menit) 

5. Guru dan siswa  merefleksi hasil pembelajaran yang telah berlangsung 

dan membuat rangkuman  

6. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

7. Guru menginformasikan pada siswa untuk mempelajari materi 

berikutnya 

8. Guru menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan 2 (90 menit) 

D. Kegiatan awal : (10 menit) 

5. Guru mengarahkan siswa menempati Siswa menempati tempat duduk 

sesuai dengan nomer absen masing-masing siswa dengan yang sudah 

dilengkapi dengan nomer urut pada masing-masing komputer  

6. Guru membuka pelajaran dengan salam dan persensi siswa 

7. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

8. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari yang 

berkaitan dengan pemberian ukuran pada gambar yang telah dibuat 

E. Kegiatan inti : (20 menit) 

Eksplorasi 

4. Guru melibatkan siswa mencari informasi mengenai bagaimana cara 

memberikan ukuran pada gambar yang telah dibuat. 

5. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah dan menanalisis bagaimana cara memberikan 

ukuran sesuai soal dengan bantuan job gambar yang telah dibuat guru 

6. Setiap siswa menyelesaikan pemberian ukuran pada gambar 
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Elaborasi 

4. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk  memberikan ukuran 

pada gambar  

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan agar dapat 

menyelesaikan pemberian ukuran pada gambar 

6. Guru mengamati dan mengarahkan cara kerja siswa. 

Konfirmasi 

5. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, terhadap peserta didik 

6. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

7. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh makna dalam 

mencapai kompetensi dasar pengalaman yang : 

e. Guru berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan 

f. Guru menggunakan bahasa yang baku dan benar dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan 

g. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi;  

h. memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

memberikan ukuran pada objek gambar yang telah dibuat 

F. Kegiatan Akhir : (10 menit) 

5. Guru dan siswa  merefleksi hasil pembelajaran yang telah berlangsung 

 menyimpulkan materi yang telah selesai  dibahas 

6. Guru memberi tes evaluasi siklus 1 pada siswa 

7. Guru memberikan tindakn lanjut dengan memberikan tugas kepada 

siswa yang belum mampu menyelesaikan tes untuk 

8. Guru menutup pelajaran dengan salam 

 

XV. Alat/media/sumberbelajar 

3. Sumber :  Job Gambar/Modul AutoCAD 3D 

4. Alat      :  Unit computer, LCD 
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XVI. Penilaian  

2. Tes evaluasi 

 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

………………………2013   ………………….2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SEMESTER GANJIL (1) ALOKASI JAM TOTAL JAM NO SEMESTER GENAP (2) ALOKASI JAM TOTAL JAM

1 KERJA BANGKU 6 12 1 TEKNIK PENYAMBUNGAN 6 12

2 PDTM I 2 2 2 PDTM II 2 2

3 ALAT UKUR 2 2 3 TEKNIK PENGECORAN 2 2

4 K3 2 2 4 GAMBAR TEKNIK 2 2

5 AUTOCAD 2 2 5 KONVERSI ENERGI 2 2

20 20

NO SEMESTER GANJIL (3) ALOKASI JAM TOTAL JAM NO SEMESTER GENAP (4) ALOKASI JAM TOTAL JAM

1 OVERHAUL ENGINE I 6 12 1 OVERHAUL II 6 12

2 PNEUMATIK DAN HIDROLIK 2 2 2 SISTEM REM 2 2

3 SISTEM GAS BUANG 2 2 3 SISTEM SUSPENSI 2 2

4 PERAWATAN BATERAI 2 2 4 SISTEM PENDINGIN DAN PELUMAS 2 2

5 SISTEM BAHAN BAKAR 2 2 5 RODA DAN BAN 2 2

20 20

NO SEMESTER GANJIL (5) ALOKASI JAM TOTAL JAM NO SEMESTER GENAP (6) ALOKASI JAM TOTAL JAM

1 KELISTRIKAN DAN INSTRUMEN 8 16 1 OVERHAUL KEPALA SILINDER 2 2

2 SISTEM STARTER 2 2 2 PERBAIKAN UNIT KOPLING 2 2

3 SISTEM PENGISIAN 2 2 3 TRANSMISI MANUAL 8 16

4 SISTEM PENGAPIAN 2 2 4 TRANSMISI OTOMATIS 2 2

22 22

X 1 x 20 20

XI 2 x 20 40

XII 2 x 22 44

104 Semarang,  Juli 2012

Ketua Kompetensi Keahlian

Teknik Otomotif sepeda Motor

Triono, S.Pd

PEMBAGIAN MATA PELAJARAN 

JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF SEPEDA MOTOR

SMK WALISONGO SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Total jam 

Jumlah Total

Jumlah

Jumlah Jumlah

Jumlah Jumlah

Jumlah

Lampiran  2 
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KELAS / PROLI : X TSM

L

P

1 K-01 Adi Nugroho L

2 K-02 Aji Cahya Saputra L

3 K-03 Aldo Ilham Pratama L

4 K-04 Amat Fahroni L

5 K-05 Andre Andreas Ariani L

6 K-06 Arif Prasetyo L

7 K-07 Dedi Ekor Rianto L

8 K-08 Dendhi Dwi Suryono L

9 K-09 Dwi Saputro Langgeng W L

10 K-10 Eko Fibriyanto L

11 K-11 Faisal Ian Pratama L

12 K-12 Fiqi Mochyi L

13 K-13 Gilang Prasetyo Nugroho L

14 K-14 Hendri Firmansya L

15 K-15 Ivan Fandilla Aulia Arkham L

16 K-16 Jodi Setiawan L

17 K-17 Kansya Hilmi Tanjung L

18 K-18 Mochamad Danang Saputro L

19 E-01 Mochammad Sandi Eko Utomo L

20 E-02 Muhammad Agus Sunarto L

21 E-03 Muhammad Dwi Rizaldi L

22 E-04 Muhammad Fadli Khaerul Firdaus L

23 E-05 Muhammad Ma'ruf Rohman L

24 E-06 Muhammad Rafli Wiguna L

25 E-07 Muhammad Syafei L

26 E-08 Nugroho Dwi Saputro L

27 E-09 Nur Cahyono L

28 E-10 Putra Malik Setiawan L

29 E-11 Riyan Tri Wahyudi L

30 E-12 Rizal Ashari L

31 E-13 Rizal Haekal Rafsanjani L

32 E-14 Rizal Yoga Stiawan L

33 E-15 Sukma Wirawan L

34 E-16 Taufik Apriyanto L

35 E-17 Tri Irwanto L

36 E-18 Trio Pambudi L

37 E-19 Yudistira Muhammad Ramdhani L

NO kode NAMA
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Pedoman Peilaian Tes Evaluasi Belajar 

No 
Indikator 

Penilaian 
Uraian Kriteria  

Sanga

t baik 

baik Cuku

p baik  

Tidak 

baik 

Sanga

t tidak 

baik 

Skor 

Maksi

mal 

1.  
Gambar 

Benda 

Gambar sesuai 

yang ditentukan 
20 15 10 5 0 

 

20 

 

2.  
Detail 

Benda 

a. Garis gambar 

benda sesuai 

ketentuan 

b. Ketepatan 

ukuran pada 

benda 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

3.  Proporsi 

c. Kesesuaian 

gambar menjadi 

satu,dan 

sambungan 

tidak terlihat 

20 15 

 

 

5 

 

 

5 0 20 

4.  

Waktu 

Pengerjaa

n 

d. Kesesuian 

waktu dalam 

mengerjakan 

soal 

20 15 

 

10 

 

5 0 20 

 Skor Total  100 
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Soal Penelitian 

Alokasi waktu : 20 menit 
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Kunci jawaban soal penelitian 

 

1. Buat lingkaran 1, klik ikon CIRCLE, masukan radius : 25 ENTER 

2. Buat lingkaran 2 dgn cara OFFSET, klik ikon OFFSET, ketik jarak gambar: 5 , 

klik gambar lingkaran, lalu arahkan kursor ke dalam lingkaran, lalu klik kiri 

3. Buat lingkaran 3 dgn cara OFFSET, klik ikon OFFSET, ketik jarak: 10, klik 

lingkaran pertama, lalu arahkan kursor keluar dr gambar lingkaran, kemudian 

klik kiri 

 

4. Buat lingkaran kecil 

Buat garis bantu 

 Klik LINE, klik Snap to quadrant lalu arahkan titik awal garis pada 

lingkaran paling luar, klik Snap to quadrant lagi, kemudian arahkan titik 

akhir garis pada lingkaran tengah. 

 

Lampiran  6 
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 Klik ikon CIRCLE, Snap to mid point lalu arahkan titik pusat 

lingkaran pada titik tengah garis bantu, ketik radisu: 4 

 

 Hapus garis bantu 

Gandakan lingkaran kecil dengan ARRAY 

 Klik ARRAY, pilih Polar Array 

 Klik select objeck, pilih lingkaran kecil 

 Klik Pick centre point, klik pada titik tengah lingkaran kecil 

 Klik total number item (banyak gambar yg di inginkan) ketik: 

4 

 Klik preview, jika sudah sesuai, tekan ESC lalu OK 
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Daftar Nilai Pre-test Kelompok kontrol 

 

No Nama Butir Soal Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 

K-01 Adi Nugroho 20 15 10 10 10 65 

K-02 Aji Cahya 20 20 20 10 15 85 

K-03 Aldo Ilham 15 15 10 10 10 60 

K-04 Amat Fahroni 15 20 10 10 10 65 

K-05 Andre Andreas 

Ariani 

20 20 10 15 10 

75 

K-06 Arif Preasetyo 20 10 10 5 5 50 

K-07 Dedi Ekor Rianto 20 20 10 10 10 70 

K-08 Dendhi Dwi 

Suryono 

20 20 15 10 15 

80 

K-09 Dwi Saputro L. 15 10 10 10 10 55 

K-10 Eko Fibrianto 20 15 15 15 10 75 

K-11 Faisal Ian Pratama 15 15 0 10 10 50 

K-12 Fiqi Mochyi 15 15 10 10 5 55 

K-13 Gilang Prasetyo N 15 15 15 15 10 70 

K-14 Hendri Firmansya 20 20 15 10 10 75 

K-15 Ivan Fandilla Aulia 

A 

20 20 15 15 15 

85 

K-16 Jodi Setiawan 20 20 15 10 10 75 

K-17 Kansya Hilmi 

Tanjung 

20 20 15 15 10 

80 

K-18 Mochamad Danang 

S 

20 15 15 15 10 

75 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  7 



86 
 

 

 

 

 

Daftar Nilai Pre-test Kelompok Eksperimen 

 

No Nama Butir Soal Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 

E-01 Mochammad Sandi 

E 

15 15 15 15 10 

70 

E-02 Muhammad Agus S 20 20 15 10 10 75 

E-03 Muhammad dwi R 20 15 10 10 10 65 

E-04 Muhammad Fadli K 20 15 20 10 15 75 

E-05 Muhammad Ma’ruf 

R 

15 10 10 10 10 

45 

E-06 Muhammad rafli W 20 20 10 15 10 75 

E-07 Muhammad Syafei 20 10 10 10 10 60 

E-08 Nugroho Dwi 

Saputro 

15 10 10 10 10 

45 

E-09 Nur Cahyono 20 20 10 15 15 80 

E-10 Putra Malik 

Setiawan 

20 10 10 10 10 

50 

E-11 Riyan Tri Wahyudi 15 10 10 10 10 60 

E-12 Rizal Ashari 20 15 15 15 10 75 

E-13 Rizal Haekal 

Rafsanjani 

15 15 10 10 10 

50 

E-14 Rizal Yoga Setiawan  15 15 10 10 10 60 

E-15 Sukma Wirawan 20 20 15 10 10 75 

E-16 Taufik Apriyanto 20 20 15 10 15 80 

E-17 Tri Irwanto 10 10 10 10 10 50 

E-18 Trio Pambudi 20 20 10 10 10 70 

E-19 Yudistira 

Muhammad  

20 20 20 10 10 

80 
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Daftar Nilai Post-test Kelompok Kontrol 

 

No Nama Butir Soal Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 

K-01 Adi Nugroho 20 20 10 15 10 75 

K-02 Aji Cahya 20 20 20 15 15 90 

K-03 Aldo Ilham 15 20 10 10 10 65 

K-04 Amat Fahroni 15 20 10 10 10 65 

K-05 Andre Andreas 

Ariani 

20 20 20 15 10 

85 

K-06 Arif Preasetyo 20 20 10 15 10 75 

K-07 Dedi Ekor Rianto 20 15 15 15 15 80 

K-08 Dendhi Dwi 

Suryono 

20 15 15 15 15 

80 

K-09 Dwi Saputro L. 15 15 15 10 10 65 

K-10 Eko Fibrianto 20 20 10 20 10 80 

K-11 Faisal Ian Pratama 20 15 15 10 10 70 

K-12 Fiqi Mochyi 15 10 10 10 10 60 

K-13 Gilang Prasetyo N 20 20 15 15 10 80 

K-14 Hendri Firmansya 20 15 15 15 15 80 

K-15 Ivan Fandilla Aulia 

A 

20 20 15 10 10 

75 

K-16 Jodi Setiawan 20 15 15 15 10 75 

K-17 Kansya Hilmi 

Tanjung 

20 20 15 15 10 

80 

K-18 Mochamad Danang 

S 

20 20 20 15 10 

85 
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Daftar nilai Pos-test Kelompok Eksperimen 

 

No Nama Butir Soal Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 

E-01 Mochammad Sandi 

E 

20 20 20 15 15 

90 

E-02 Muhammad Agus S 20 20 20 15 10 85 

E-03 Muhammad dwi R 20 15 15 15 10 75 

E-04 Muhammad Fadli K 20 15 15 10 10 70 

E-05 Muhammad Ma’ruf 

R 

15 15 10 10 10 

60 

E-06 Muhammad rafli W 20 15 15 15 10 75 

E-07 Muhammad Syafei 20 15 15 10 10 70 

E-08 Nugroho Dwi 

Saputro 

20 15 15 15 10 

75 

E-09 Nur Cahyono 15 15 15 10 10 65 

E-10 Putra Malik 

Setiawan 

20 20 15 15 10 

80 

E-11 Riyan Tri Wahyudi 15 15 10 10 10 60 

E-12 Rizal Ashari 20 15 15 15 10 75 

E-13 Rizal Haekal 

Rafsanjani 

20 20 15 15 10 

80 

E-14 Rizal Yoga Setiawan  20 20 20 15 15 90 

E-15 Sukma Wirawan 20 20 15 15 10 80 

E-16 Taufik Apriyanto 20 20 20 15 15 90 

E-17 Tri Irwanto 20 15 15 10 10 70 

E-18 Trio Pambudi 20 20 20 20 20 100 

E-19 Yudistira 

Muhammad  

20 20 20 20 20 

100 
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s1 = 9,405 s2

s2
2

x2

88,4503

18n2

11,279

127,2059

= 69,17

=

=

=

= 19

x1 = 66,32

s1
2

=

n1

 = 1260,00  = 1245,00

19 E-19

K-17 80,00

K-18 75,00

65,00

15 E-15

16 E-16

17 E-17 50,00 17

18 E-18 70,00 18

K-15 85,00

K-16 75,00

K-13 70,00

K-14 75,00

80,00 16

75,00 15

11 E-11

12 E-12

13 E-13 60,00 13

14 E-14 60,00 14

K-11 50,00

K-12 55,00

K-09 55,00

K-10 75,00

75,00 12

55,00 11

7 E-07

8 E-08

9 E-09 80,00 9

10 E-10 60,00 10

K-07 70,00

K-08 80,00

K-05 75,00

K-06 50,00

55,00 8

60,00 7

4 E-04

5 E-05 55,00 5

6 E-06 75,00 6

60,00

K-04 65,00

K-01 65,00

K-02 85,00

75,00 4

65,00 3

1 E-01 70,00 1

2 E-02 75,00 2

K-033 E-03

DATA HASIL BELAJAR (PRE TEST)  ANTARA  KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL

Kode Nilai

Eksperimen Kontrol

No Kode Nilai No
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1 2 3 4 10

1 20 15 10 10 10 65 4225

2 20 20 20 10 15 85 7225

3 15 15 10 10 10 60 3600

4 15 20 10 10 10 65 4225

5 20 20 10 15 10 75 5625

6 20 10 10 5 5 50 2500

7 20 20 10 10 10 70 4900

8 20 20 15 10 15 80 6400

9 15 10 10 10 10 55 3025

10 20 15 15 15 10 75 5625

11 15 15 0 10 10 50 2500

12 15 15 10 10 5 55 3025

13 15 15 15 15 10 70 4900

14 20 20 15 10 10 75 5625

15 20 20 15 15 15 85 7225

16 20 20 15 10 10 75 5625

17 20 20 15 15 10 80 6400

18 20 15 15 15 10 75 5625

 X 330 305 220 205 185 1245 88275

 X
2

6150 5375 3000 2475 2025

 XY 23125 18925 13525 13000 11250

rxy 0.645 0.754 0.803 0.583 0.733 k  = 5

rkriteria 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300  b
2    

= 51.88

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid t
2        

= 127.21

b
2

5.88 12.17 18.30 8.25 7.27 r11      = 0.740

Y
2No

BUTIR SOAL
Y

TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS  

UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran  12 
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Rumus :

Kriteria

Butir angket Valid jika rxy > rkriteria

Perhitungan :

berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1.

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

x x

=

x -
2

x -

=

r kriteria = 0,30 

karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid

4225

50

1700

1400

PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

XY

7225

3600

13004225400

225

55

70

80

65

85

60

65

75

1700

900

3025

1050

825

1500

1500

825

1500

1500

225

750

225

6400400

400

400 4900

225

2500

3025

5625

4900

1000

2500

rxy 0,645

rxy

5625

88275

400

20

18

400 7225

400 6400

400 5625

615018 330

330

70

1245

20

20

75

15

85

75

80

75

55

75

50

X
20

15

15

20

20

20

20

20

20

15

15

20

15

20

Y

23125

0,3

330 124523125

6150

1600

400 5625 1500

400

X
2

Y
2

400

8827518

1600

975

400

225

225

5625

  

     2222
xyr

 UN U CN C

 U CN CU
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Rumus :

Kriteria

Apabila r11 > r kriteria, maka angket tersebut reliabel

Perhitungan

1. Varians Total

=

2. Varians Butir

=

= =

= =

3. Koefisien reliabilitas

5 - 1

=

r kriteria= 0.50.  Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut 

reliabel

r11 =

r11 0,740

1 -
51,88

127,206

5

= 51,88 b
2

7,27
18

2025
185
18b5

2

12,17
18

b2
2 5375

305
18

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN  PENELITIAN

b1
2

127,206

18

1245

t
2

=
1888275

5,88
18

=
6150

330
18

2

2

2

2













  













2

2

11 1
1k

k

t

br




 

N

N

 U
 U



2

2

2

t

.

.

.

Lampiran  14 



93 
 

 

 
 

  

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-1/2a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

19 18

Pada a = 5% dengan dk = 19 + 18  - 2 = 35 diperoleh t(0.975)(35) = 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA NILAI HASIL BELAJAR (AWAL)  

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

m1 m2

m1

Jumlah 1260 1245

m2

n 19 18

x 66,32 69,17

Varians (s
2
) 88,4503 127,2059

Standart deviasi (s) 9,40 11,28

127,21
= 10,35734

18
s =

19 88,45 18

-2,03 2,03  

19

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok

eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol

-0,837

2,03

-0,83684

=t =
66,32 69,17

10,35734 +

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+




   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

+

+


ss
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-


-
-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 5 - 3 = 2 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 4

#### 1

#### 4

#### 5

#### 4

#### ###

UJI NORMALITAS 

DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST) KELOMPOK KONTROL

85,00 7,000

Peluang 

untuk Z

50,00 69,17

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

35,00 11,28
5 18

Oi
(Oi-Ei)²

57,00 63,00 56,50 -1,12
50,00 56,00 49,50 -1,74 0,4594 0,0901

5

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

0,2394 4

78,00 85,00 77,50

0,0221

4 3,4875
1

0,0471 0,2230

1,4996
4,3087

0,2427

1,6218
0,3693 0,1770 3,1856

71,00 77,00 70,50 0,12 4,0132
64,00 70,00 63,50 -0,50 0,1923

5,7539 5,99  

5,99

85,50 1,45

= 5,7539

0,4262
2,81180,74 0,2700 0,502140,1562

Daerah penerimaan Daerah penolakan 
Ho

0

1

2

3

4

5

6

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

F
re

k
u

e
n

s
i

Prestasi Belajar

 




c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-


-
-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

52,00 1

57,00 3

62,00 4

67,00 2

72,50 7

#REF! ###

UJI NORMALITAS 

DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST) KELOMPOK EKSPERIMEN 

80,00 5,00

Peluang 

untuk Z

50,00 66,32

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

30,00 9,40
6 19

Oi
(Oi-Ei)²

55,00 59,00 54,50 -1,26
50,00 54,00 49,50 -1,79 0,4631 0,0676

2

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

0,1891 4

70,00 75,00 69,50

0,046

1 0,063
3

0,0765 0,2091

0,115
3,5936

0,979

1,2845
0,3955 0,1298 2,4666

65,00 69,00 64,50 -0,19 3,9726
60,00 64,00 59,50 -0,72 0,2657

3,762 7,81  

7,81

75,50 0,98

= 3,7620

0,3356
3,85830,34 0,1325 2,55870,2031

Daerah penerimaan Daerah penolakan 
Ho
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-


-
-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 5 - 3 = 2 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 2

#### 4

#### 6

#### 4

#### 2

#### ###

2,19621,04 0,3504 0,017520,1220

0,3498 5,99  

5,99

90,50 1,92

= 0,3498

0,4724

69,00 75,00 68,50 -0,50 0,1917
76,00 82,00 75,50 0,27 4,4007
83,00 90,00 82,50

0,0770

2 0,1966
4

0,1059 0,2445

0,0222
5,3577

0,0365

1,4636
0,3980 0,2063 3,7128
0,4793 0,0813

4

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

0,2976 6
62,00 68,00 61,50 -1,27
55,00 61,00 54,50 -2,04

UJI NORMALITAS 

DATA NILAI HASIL BELAJAR (AKHIR) KELOMPOK KONTROL

90,00 7,00

Peluang 

untuk Z

55,00 73,06

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

35,00 9,10
6 18

Oi
(Oi-Ei)²

Daerah penerimaan Daerah penolakan 
Ho
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-


-
-
-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 5 - 3 = 2 diperoleh c² tabel = 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

72,00 4

77,00 6

82,00 3

87,00 1

92,00 3

97,50 2

UJI NORMALITAS 

DATA NILAI HASIL BELAJAR (AKHIR) KELOMPOK EKSPERIMEN

100,00 5,00

Peluang 

untuk Z

70,00 80,26

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

30,00 9,64
6 19

Oi
(Oi-Ei)²

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

75,00 79,00 74,50 -0,60
70,00 74,00 69,50 -1,12

0,178

4 0,609
6

0,1698 0,1611

1,471
3,8256

1,388

2,7144
0,2250 0,1934 3,6751
0,3678 0,1429

1
0,2013 3

85,00 89,00 84,50 0,44 3,0616
80,00 84,00 79,50 -0,08 0,0315

0,4301 0,0520
1,8837

95,00 100,00 94,50 1,48
90,00 94,00 89,50 0,96 0,3309 0,0991 0,662

0,9878 2 1,037
3

5,3447 5,99  

5,99

100,50 2,10

= 5,3447

0,4821
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Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)

F 1/2a (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada a = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 18 - 1 = 17

dk penyebut = nk -1 = 19 - 1 = 18

F (0.05)(17:18) =

UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST)   

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL

s1
2

s1
2

s2
2

s2
2

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah

n

x

Varians (s
2
)

19

1260 1245

18

2,233

2,2331,4382

69,17

127,2059

66,32

88,4503

9,40Standart deviasi (s) 11,28

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok

mempunyai varians yang tidak berbeda.

= 1,4382F =
127,21

88,45

Daerah 
penerimaan 
Ho

Daerah 
penerimaan Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)

F 1/2a (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada a = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 18 - 1 = 17

dk penyebut = nk -1 = 19 - 1 = 18

F (0.025)(17:18) =

UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL

1
2

1
2

2
2

2
2

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah

n

x

Varians (s
2
)

19

1525 1315

18

2,23

2,231,1235

73,06

82,7614

80,26

92,9825

9,64Standart deviasi (s) 9,10

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

= 1,1235F =
92,98

82,76

Daerah 
penerimaan 
Ho

Daerah 
penerimaan Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

19 18

Pada a = 5% dengan dk = 19 + 18 - 2 = 35 diperoleh t(0.95)(35) = 

1,69 2,336

19

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol

2,336

1,69

 

=t =
80,26 73,06

9,38179 +

Standart deviasi (s) 9,64 9,10

82,76
= 9,38179

18
s =

19 92,98 18

x 80,26 73,06

Varians (s
2
) 92,9825 82,7614

Jumlah 1525 1315

m2

n 19 18

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

m1 m2

m1

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL

Daerah 
penerimaan 

Daerah 
penerimaan 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+




   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

+

+


ss
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Gambar saat melakukan pembelajaran 

 

 
Gambar saat proses pembelajaran  
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Gambar kelompok eksperimen yan menggunakan modul 

 

 
Gambar kelompok kontrol yang tidak menggunakan modul 
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ANGKET KELAYAKAN 
MODUL PEMBELAJARAN  

 

UNTUK PAKAR AHLI 
 

 

Nama :  ................................................................................................ 

 

Instansi :  ................................................................................................ 

 

 
Keterangan simbol jawaban 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Petunjuk pengisian angket: 
 Isilah identitas diri Bapak/Ibu sebagaimana tercantum  pada form identitas diri di atas. 
 Angket ini merupakan instrumen evaluasi untuk program media pembelajaran interaktif  
 Berikanlah pendapat Bapak/Ibu terhadap kelayakan media pembelajaran interaktif ini 

dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. 
 Berikanlah tanda contreng (√) pada kolom isian untuk masing-masing item pernyataan. 

Lampiran  26 
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ANGKET KELAYAKAN MODUL PEMBELAJARAN 

UNTUK PAKAR AHLI 

 

Kriteria : Tampilan Program (Cosmetics) 

 

Sub 

Kriteria 
No Pertanyan 

JAWABAN 

SS S R TS STS 

 

Organisasi 

1 Tampilan bagan/peta yang 

menggambarkan cakupan 

materi yang akan dibahas dalam 

modul jelas 

     

2 Urutan organisasi isi materi 

pembelajaran disusun dengan 

urutan dan susunan yang 

sistematis, sehingga 

memudahkan siswa memahami 

materi 

     

3 Susunan naskah mudah 

dimengerti siswa 
     

4 Susunan gambar dan ilustrasi 

mudah dipahami siswa 
     

5 Materi dikemas dalam unit-unit 

kecil dan tuntas 
     

6 Penjelasan melalui contoh-

contoh dan ilustrasi yang jelas  
     

7 Organisasi antar bab dengan 

susunan dan alur yang 

memudahkan peserta didik 

untuk memahami 

     

8 Organisasi antar sub bab dan 

antar paragraf disususun runtut 

untuk memudahkan siswa 

memahami 

     

Daya Tarik 9 Bagian sampul depan (cover), 

mengkombinasikan warna dan 

gambar yang serasi. 

     

10 Bentuk ukuran huruf sampul 

depan serasi dan seimbang 
     

11 Isi modul menempatkan 

rangsangan berupa gambar dan 

ilustrasi 

     

12 Pencetakan huruf pada isi 

modul menggunakan huruf 

tebal, miring, garis bawah untuk 

menarik perhatian siswa. 

     

13 Tugas dikemas sedimikian rupa 

sehingga menarik 
     

Bentuk dan 14 Ukuran huruf mudah dibaca      
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Ukuran 

Huruf 

15 Perbandingan huruf 

proporsional antar judul, sub 

judul, dan isi naskah 

     

16 Menghindari penggunaan huruf 

kapital pada seluruh teks 
     

Ruang 

(Spasi 

Kosong) 

17 Terdapat ruang kosong sekitar 

judul bab dan sub bab.  
     

18 Batas tepi (marjin); batas tepin 

yang luas memaksa peserta 

didik untuk masuk ke tengah-

tengah halaman 

     

19 Spasi antar kolom semakin 

lebar kolomnya semakin luas 

spasi diantaranya 

     

20 Pergantian antar paragraf 

dimulai dengan huruf besar 
     

21 Rerdapat cukup ruang spasi 

kosong antar bab atau bagian 
     

Konsistensi 

 

22 Menggunakan jenis huruf yang 

konsisten dari halaman ke 

halaman 

     

23 Menggunakan jarak spasi yang 

konsisten antar judul dengan 

teks utama. 

     

24 Pengetikan yang konsisten, baik 

pola pengetikan maupun 

margins/batas batas pengetikan 

     

 

Kriteria : Kualitas Teknis (Technical Quality) 

 Sub kriteria No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

Self 

Instructions 

25 Memuat tujuan pembelajaran 

yang jelas, dan dapat 

menggambarkan pencapaian 

Standar Kompetensi da 

Kompetensi Dasar 

     

26 Memuat materi pembelajaran 

yang dikemas dalam unit-unit 

kegiatan yang kecil, spesifik, 

sehingga memudahkan 

dipelajari secara tuntas 

     

27 Tersedia contoh dan ilustrasi 

yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi pembelajaran   

     

28 Konstektual, yaitu materi yang 

disajikan terkait dengan 

suasana, tugas, konteks 

kegiatan peserta didik 
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 Sub kriteria No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

29 Menggunakan bahasa yang 

sederhana dan komunikatif 

     

30 Terdapat rangkuman materi 

pembelajaran 

     

31 Terdapat instrumen penilaian 

yang memungkinkan peserta 

didik melakukan penilaian 

mandiri 

     

32 Terdapat umpan balik bagi 

peserta didik 

     

33 Terdapat informasi  

rujukan/referensi yang 

mendukung materi 

pembelajaran 

     

Self 

Contained 

34 Seluruh materi pembelajaran 

yang dibutuhkan termuat dalam 

modul 

     

35 Pembagian materi dari masing 

masing kompetensi dasar  

     

Stand Alone 36 Tidak tergantung pada bahan 

ajar atau media lain 

     

User 

Friendly 

37 Setiap instruksi atau pemaparan 

informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya 

     

38 Pemakai mudah dalam 

merespon dan mengakses sesuai 

dengan keinginan 

     

39 Menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti  

     

40 Menggunakan istilah yang 

umum digunakan 

     

 

Dengan nilai yang telah diberikan, maka modul ini dinyatakan: 

 

LAYAK UNTUK DIGUNAKAN  

LAYAK DENGAN REVISI  

TIDAK LAYAK  

 

………, ......................................... 

 

.......................................................... 

NIP.................................................... 



109 
 

 
 

 

 

ANGKET KELAYAKAN 

MODUL PEMBELAJARAN MENGGAMBAR CAD 2D 

 

UNTUK GURU 
 

 

Nama :  ................................................................................................ 

 

Sekolah : SMK ........................................................................................ 

 

 

 
 

 

Keterangan simbol jawaban 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Petunjuk pengisian angket: 
 Isilah identitas diri Bapak/Ibu sebagaimana tercantum  pada form identitas 

diri di atas. 
 Angket ini merupakan instrumen evaluasi untuk program 

mediapembelajaran interaktif  
 Berikanlah pendapat Bapak/Ibu terhadap kelayakan mediapembelajaran 

interaktif ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. 
 Berikanlah tanda contreng (√) pada kolom isian untuk masing-masing item 

pernyataan. 

Lampiran  27 
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ANGKET KELAYAKAN MODUL PEMBELAJARAN 

UNTUK GURU 

 

Sub kriteria No. Pertanyaan 
 

SS S R TS STS 

Pembelajaran 1 Moduldapat digunakan untuk 

pembelajaran secara mandiri 

(individu), belajar kelompok, 

maupun pembelajaran di kelas. 

     

2 Modul dapat dibaca dan langsung 

dipraktikan pada komputer 

     

3 Modulmempunyai topik materi yang 

jelas. 

     

4 Pendekatan pembelajaran dalam 

modul ini dapat menyesuaikan 

dengan kondisi siswa. 

     

Kurikulum 5 Isi materi sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

     

6 Modulsesuai dan relevan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

     

Isi materi 7 Topik materi dalammodul ini 

mempunyai konsep yang jelas dan 

tepat. 

     

8 Penyampaian materi tidak terlalu 

menyulitkan bagi pengguna. 

     

9 Penyampaian materi dikemas 

sesingkat dan sejelas mungkin 

dengan tidak mengurangi pokok-

pokok bahasan yang penting. 

     

10 Modul pembelajaran menggambar 

CAD 2Dmemiliki tes yang berfungsi 

untuk mengetahui kemampuan 

pengguna. 

     

11 Penyampaian materi pada modul 

pembelajaran menggambar CAD 2D 

menggunakan ilustrasi gambar dan 

tabel yang mudah diphami 

     

12 Dengan adanya keterangan dan 

ilustrasi dalam tabel langkah 

pengerjaan, saya dapat dengan 

mudah memahami materi 

     

13 Modul dilengkapi dengan soal tugas 

tiap bab 

     

14 Modul memiliki soal evaluasi sesuai 

dengan tingkat kesulitan materi 

     

15 

 

 

Tugas dan evaluasi standar artinya 

mempunyai tingkat kesukaran dalam 

skala norma untuk siswa 
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16 Evaluasi pada modul ini diisertai 

dengan kunci jawabannya 

     

Interaksi 17 Moduldapat berinteraksi dengan 

pengguna/siswa karena 

membutuhkan keaktifan siswa untuk 

mengetahui/mengeksplorasi seluruh 

isi modul 

     

18 Susunan  materi pada modul tidak 

menyulitkan siswa sehingga siswa 

dapat dengan mudah memahami 

alur-alur pembelajaran 

     

Umpan balik 19 Untuk mengecek jawaban yang 

benar dari evaluasi, modul ini 

disertakan kunci dan langkah 

pengerjaan 

     

Fungsi Modul 20 Modul dapat difungsikan sebagai 

bahan ajar dan pengganti guru / tutor 

di luar jam belajar 

     

 

Dengan nilai yang telah diberikan, maka modul ini dinyatakan: 

 

LAYAK UNTUK DIGUNAKAN  

LAYAK DENGAN REVISI  

TIDAK LAYAK  

 

 

 

 

 

 

……………, ..................................................... 

 

 

....................................................................... 

NIP.................................................................. 
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ANGKET KELAYAKAN 

MODUL PEMBELAJARAN  
 

UNTUK SISWA 
 

 

Nama  :  ...............................................................................  

 

Kelas/Prog. Keahlian :  ...............................................................................   

 

Sekolah  : SMK .......................................................................  

 

 
Keterangan simbol jawaban 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Petunjuk pengisian angket: 
 Isilah identitas diri siswa/siwsi sebagaimana tercantum  pada form identitas diri di atas. 
 Angket ini merupakan instrumen evaluasi untuk program media pembelajaran interaktif  
 Berikanlah pendapat siswa/siswi terhadap kelayakan media pembelajaran interaktif ini 

dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. 
 Berikanlah tanda contreng (√) pada kolom isian untuk masing-masing item pernyataan. 

Lampiran  28 
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ANGKET KELAYAKAN MODUL PEMBELAJARAN UNTUK SISWA 

 

 

Sub Kriteria No. Pertanyaan  SS S R TS STS 

Tampilan 

modul & 

kenyamanan 

pengguna 

 

 

1 
Menurut saya, desain modul ini tidak 

membosankan dan sudah sesuai. 

     

2 

Penyampaian materi pada modul 

pembelajaran menggambar CAD 2D 

menggunakan ilustrasi gambar dan 

tabel yang mudah dipahami 

     

3 

Dengan adanya keterangan dan ilustrasi 

dalam tabel langkah pengerjaan, saya 

lebih tertarik untuk belajar 

     

4 

Dengan adanya keterangan ilustrasi dan 

tabel langkah pengerjaan, saya dapat 

dengan mudah memahami.materi. 

     
5 

Menggunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dimengerti 

     

6 

Bahasa dalam program ini 

menggunakan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar. 

     

7 

Kalimat yang digunakan dalam 

menjelaskan materi mudah saya 

pahami. 

     Isi Materi 

8 

Materi pembelajaran yang dikemas 

dalam unit-unit kegiatan yang kecil, 

spesifik, sehingga memudahkan 

dipelajari secara tuntas 

     

9 

Penyampaian materi disusun secara 

runtut memudahkan saya dalam 

memahami materi 

     

10 

Terdapat kunci jawaban dari soal 

evaluasi sehingga saya bisa mengukur 

kemampuan saya sendiri 

     

11 

Keterangan toollbar menu membantu 

saya memahami fungsi masing-masing 

command pada AutoCAD 

     Fungsi 

Modul 12 

Cara menggunakan modul ini mudah, 

dapat saya gunakan secara langsung 

untuk belajar di depan komputer 

     

13 

Saya dapat belajar mandiri dengan 

lebih efektif menggunakan modul 

pembelajaran ini. 

     14 Saya tidak merasa jenuh menggunakan 
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modul pembelajaran ini. 

15 

Saya lebih tertarik belajar 

menggunakan modul ini dibandingkan 

menggunakan job dari sekolah. 

      

 

 

LAYAK UNTUK DIGUNAKAN  

LAYAK DENGAN REVISI  

TIDAK LAYAK  
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KATA PENGANTAR 

 

 Penggunaan AutoCAD untuk menggambar dua dimensi sangat diperlukan untuk 

menambah pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Mempelajari Desain 2D secara 

mudah dan dapat menggunakan aplikasi AutoCAD 2009 bukan hal yang sulit dilakukan. 

Kemampuan Auto CAD diantaranya adalah mendesain gambar arsitek dan menggambar 

elemen mesin. Berbagai fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mendesain elemen mesin dan mudah dalam penggunaanya.  

 Modul ini memberikan latihan untuk menambah pengetahuan siswa dalam 

menggambar CAD 2D. Sebagai materi untuk latihan akan dipilih objek-objek yang sudah 

anda kenal dan menimbulkan daya kreatifitas terhadap pengguna AutoCAD untuk 

membuat berbagai model lainnya yang sejenis. Modul AutoCAD Untuk Teknik 

Permesinan membahas secara lengkap tentang kebutuhan akses yang harus diperoleh 

yang berhubungan dengan topik bahasan. Agar lebih mudah memahai materi yang 

disajikan buku ini disusun dengan bahasa yang ringan tampilan ilustrasi gambar yang 

lengkap dan Anda dapat menjelajahi aplikasi AutoCAD. bPenulis menyadari buku ini 

masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca 

untuk memberikan kritik, gagasan serta sarannya kepada penulis.  Silahkan kirim ke 

email miftakhur_rizqi08@yahoo.com. 

 

 

 

 

Semarang, September 2012 

 

 

 Penulis, 

 Miftakhurrizqi A. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Kompetensi Dasar, Indikator dan Materi Pokok  

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi pelajaran 

Memahami dasar-dasar 

AUTO CAD 2D   

 Mengetahui work space AutoCAD 2D 

 Dapat mengubah satuan gambar yang sesuai 

standart international yaitu millimeter (mm) 

 Dapat mengaktifkan ORTHO dan OSNAP 

 Dapat mengubah format ukuran gambar sesuai 

standart ukuran gambar teknik mesin 

 Dapat mengaktifkan menu Dimension, Draw, Draw 

Order, Layers, Modify, Object Snap, Properties, 

Standart. Lalu dirapikan penempatanya pada layar 

bagian kiri. 

 Pengenalan AutoCAD 2D 

 Seting awal AutoCAD 2D 

 

Memodifikasi gambar 2D  Dapat membuat garis gambar 

 Dapat menggambar segi empat 

  Dapat menggambar segi banyak dengan panjang 

sisi yang sama 

 Dapat menggambar lingkaran 

 Dapat menggambar ELLIPSE 

 Dapat mengarsir gambar 

 Dapat memasukan tulisan dalam gambar CAD 2D 

 Memahami perintah : TEMPORARY TRACK 

POINT, SNAP FROM,  SNAP TO ENDPOINT, 

SNAP TO MIDPOINT, SNAP TO INTERSECTION, 

SNAP TO APPARENT INTERSECT, SNAP TO 

EXTENTION, SNAP TO CENTRE, SNAP TO 

QUADRANT, SNAP TO TANGENT, SNAP TO 

PERPENDICULAR, dan SNAP TO PARALEL 

 Perintah LINE 

 Perintah RECTANGLE 

 Perintah POLYGON 

 Perintah CIRCLE 

 Perintah ELLIPSE 

 Perintah HATCH 

 Perintah MULTYLINE TEXT 

 Memahami perintah - perintah Object 

Snap 

Memodifikasi gambar 2D  Dapat menghapus bagian obyek gambar 

 Dapat menggandakan gambar 

 Dapat menggandakan gambar namun ukuranya 

terbalik 

 Dapat menyalin gambar secara paralel dengan jarak 

“n” 

 Dapat memperbanyak obyek dengan susunan 

teratur 

 Dapat memindahkan obyek ke kordinat yang 

diinginkan 

 Dapat memutar satu atau sekumpulan gambar 

dengan sudut tertentu 

 Dapat mengubah ukuran gambar dengan skala 

tertentu 

 Perintah ERASE 

 Perintah COPY 

 Perintah MIROR 

 Perintah OFFSET 

 Perintah ARRAY 

 Perintah MOVE 

 Perintah  ROTATE 

 Perintah SCALE 

 Perintah STRECTH 

 Perintah TRIM 

 Perintah EXTEND 

 Perintah FILLET 

 Perintah CHAMFER 
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 Dapat Memperpanjang atau memperpendek obyek 

 Dapat memotong obyek dengan garis pembatas 

 Dapat memperpanjang obyek dengan obyek 

pembatas 

 Dapat melengkungkan sudut untuk 

menghubungkan dua obyek dengan sebuah busur  

 Dapat  memangkas atau mengubungkan dua garis 

dengan garis baru 

 

B. Deskripsi  

 Modul pembelajaran AutoCAD2D membahas tentang bagaimana cara 

menggambar dua dimensi objek-objek keteknikan. Tujuan dari modul ini 

agar siswa memiliki kemampuan untuk menggambar dua dimensi dengan 

AutoCAD.  Gambar CAD merupakan mata pelajaran yang berbasis pada 

keterampilan siswa dalam menggunakan program AutoCAD yang digunakan 

untuk mempercepat dan mempermudah proses pendesainan gambar suatu 

objek.  Materi modul meliputi dasar-dasar dua dimensi, serta modifikasi 

gambar dua dimensi. Pada mata pelajaran ini siswa dibekali keterampilan 

menggambar dua dimensi. Diharapkan setelah belajar peserta didik mampu 

untuk menganalisis dan memahami unsur-unsur dan urutan penyusunan 

bentuk gambar objek.  

 Setelah mempelajari modul ini siswa diharapkan dapat 

mengembangkan ketrampilan dalam menggambar desain menggunakan 

program selain AutoCAD.   

 

C. Waktu 

 Waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk menguasai materi pada 

modul AutoCAD adalah satu semester sesuai dengan yang tercantum dalam 

silabus. 

 

D. Prasyarat 

 Sebelum peserta didik mempelajari buku ini, alangkah lebih baik jika 

sudah bisa mengoperasikan komputer, membuka file, menyimpan fil, dan 

mengisntal AutoCAd. 

 

E. Kegunaan mata pelajaran 

Mata pelajaran ini sangat bermanfaat bagi siswa terkait dengan 

penggunaan program-program komputer untuk proses penggambaran 

maupun analisis. Melalui dasar mata pelajaran ini siswa dapat 

mengembangkan keterampilan dasar menggambar teknik 

. 
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F. Petunnjuk penggunaan modul bagi siswa dan guru 

 Buku ini disusun berdasarkan urutan keterampilan dari mulai tingkat 

paling sederhana ketingkatan yang lebih komplek. Karenanya bagi siswa 

akan lebih baik untuk mempraktekan contoh contoh instruksi dalam buku 

ini langsung dalam program auto CAD. Keterapilan penggunaan program 

sangat dipengaruhi oleh banyaknya waktu untuk berlatih. Untuk 

memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam mempelajari modul ini, 

langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 

1. Bagi siswa 

a. Bacalah dan pahamilah dengan seksama uraian-uraian materi yang 

ada pada masing-masing BAB. Bila ada materi yang kurang jelas, 

siswa dapat bertanya pada guru yang mengampu mata pelajaran 

gambar CAD 

b. Kerjakan tiap tugas atau soal latihan untuk mengasah keterampilan 

dalam menggambar dengan cara memperhatikan tiap-tiap langkah 

menggambar yang terdapat dalam modul. 

c. Kerjakan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman 

yang telah didapatkan dalam belajar.  

d. Bagi siswa yang akan belajar secara mandiri, bawa buku ini sambil 

menghadap komputer dan ikuti intruksi-intruksinya. Usahakan agar 

mengerjakan semua instruksi karena sudah diperhitungkan tingkat 

kesulitannya sehingga Anda dapat mengerjakannya dan Anda akan 

mengalami kemajuan, setahap demi setahap 

2. Bagi guru 

Dalam setiap kegiatan belajar guru berperan untuk: 

a. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing siswa melaluin tugas-tugas yang dijelaskan dalam 

tahap belajar 

c. Membantu siswa dalam  memahami konsep, praktik dan mmenjawab 

pertanyaan siswa mengenai kesulitan yang dihadapi 

 

G. Tujuan akhir pembelajaran. 

 Setelah mempelajari secara keseluruhan materi kegiatan belajar 

dalam modul ini siswa diharapkan: 

a. Mampu menganalisis komponen sebuah objek menjadi gambar-

gambar penyusunnya dan bagaimana cara atau proses urutan 

menggambarnya sehingga menyerupai objek aslinya. 

b. Melatih siswa untuk menemukan konsep-konsep pembelajaran 

dalam menggambar CAD 2D agar siswa dapat menggunakan 
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program AutoCAD . Mampu menggambar sebuah objek dengan tepat 

dan benar. 
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BAB I 

DASAR DASAR AUTOCAD 

A. KEGIATAN BELAJAR: PENGENALAN AUTOCAD  

B. Tujuan pembelajaran 1 

1. Mengetahui work space AutoCAD 2D 

2. Dapat mengubah satuan gambar yang sesuai standart international yaitu 

millimeter (mm) 

3. Dapat mengaktifkan ORTHO dan OSNAP 

4. Dapat mengubah format ukuran gambar sesuai standart ukuran gambar 

teknik mesin 

5. Dapat mengaktifkan menu Dimension, Draw, Draw Order, Layers, 

Modify, Object Snap, Properties, Standart. Lalu dirapikan penempatanya 

pada layar bagian kiri. 

C. Alokasi waktu  

Alokasi waktu: 2X45 menit (1 x pertemuan) 

D. Media: komputer / laptop, program AutoCAD 

Uraian materi 1 

1. Pengertian AutoCAD 

AutoCad  singkatan  dari  Automatic Computer  Aidet  Design  

artinya merancang  berbantu  komputer  secara otomatis. 

 

 



124 
 

 
 

2. Pengenalan AutoCAD 

a) Masuk ke program AutoCAD 

Klik double pada icon AutoCAD pada komputer anda, setelah 

autoCAD diaktifkan akan muncul gambar seperti pada gambar 1.1 pada 

work space modeling, pilih AUTOCAD CLASSIC dan kemudian klik 

OK 

 

 

Gambar 1.1 tampilan WORKSHOP pada AutoCAD 2009 
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Setelah dipilihnya area kerja AutoCAD Classic, akan muncul 

tampilan bidang kerja AutoCAD 2D dan keteranganya bisa dilihat pada 

Gambar 1.2 

 

Gambar 1.2 bidang kerja AutoCAD 2009 

b) Seting awal 

Sebelum menggambar perlu dilakukan seting awal tentang satuan 

yang dipakai. Agar satuanya sesuai dengan standart international, yaitu 

millimeter (mm) lakukan klik pada FORMAT kemudian klik UNITS 

sehingga tampilan di layar monitor seperti pada gambar 1.3 . Setelah itu 

pilih millimeter dan pilih seting linear pada desimal.  

 

Menu bar Standart 

properti 

toolbar 

Toolbar obyek properties 

Draw 

toolba

r 

User Coordinate 

System (UCS) 
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Gambar 1.3 pengaktifan satuan millimeter 

Setelah itu lakukan status bar sebagai berikut: 

Aktifkan ORTHO. Caranya dengan klik toolbar ORTHO pada 

status bar sehingga di command line tertulis <ortho on> seperti pada 

gambar 1.4 

 

Gambar 1.4 pengaktifan ORTHO pada status bar 

Pada pembelajaran awal lebih baik ORTHO diaktifkan karena jika 

ORTHO diaktifkan,pembuatan garis atau semua pergerakan di AutoCAD 

1. Klik disini untuk 

pilih decimal 

2. Klik disini 

untuk pilih 

millimeter 

Klik disini 
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akan terkunci. Hanya bisa lurus-lurus vertikal dan horisontal, tidak 

miring-miring. 

Aktifkan juga OSNAP pada status bar dan di command line tertulis 

<osnap on>. 

Selanjutnya adalah merubah tanda ukuran gambar sesuai standart 

gambar teknik mesin. Caranya adalah klik FORMAT kemudian 

DIMENSION STYLE sehingga muncul tampilan seperti Gambar 1.6. 

klik MODIFY seperti Gambar 1.7. 

   

Gambar 1.6. Mengaktifkan perubahan format ukuran 

Klik MODIFY 
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Gambar 1.7 mengedit format garis bantu ukur dilanjutkan edit text 

 

 

Gambar 1.8. Mengaktifkan menu Fit 

1. Klik lalu ganti 2 

2. Klik lalu ganti 1 

3. Setelah itu klik  text 

1. Klik, ganti 1 

3. Setelah itu klik 

Fit 

2. Klik ISO 

standart 
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Gambar 1.9. Mengedit skala ukuran secara keseluruhan 

 

Gambar 1. 10. Mengedit simbol and arrows 

1. Klik, lalu 

ganti 1.5 

2. Kemudian 

klik disini 

Klik none 

Lanjutkan 

dengan OK 
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Gambar 1.11. pengubahan format sesuai standart ISO 

c) Mengaktifkan menu Dimension, Draw, Draw Order, Layers, Modify, 

Object Snap, Properties, Standart. 

Arahkan kursor pada standart properti toolbar lalu klik kanan, 

setelah muncul tampilan seperti gambar 1.12 lalu tinggal klik menu 

Dimension, Draw, Draw Order, Layers, Modify, Object Snap, 

Properties, Standart. Lalurapikan dan taruh menu-menu tersebut pada 

sisi kiri workspace. 
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Gambar 1.12. Mengaktifkan menu 

E. Rangkuman 1 

1) Work space adalah lembar kerja gambar pada program AutoCAD 

2) Satuan gambar harus disesuaikan dengan standart ISO 

3) Ortho membuat gambar tidak miring (slalu lurus pada garis 

vertikal dan horisontal) 

4) Mengaktifkan menu2 gambar 2 dimensi lalu dirapikan akan 

membuat kegiatan menggambar menjadi lebih praktis 

 



132 
 

 
 

F. Tugas 1 

1) Apakah singkatan dari CAD? 

2) Bagaimanakah cara mengaktifkan ORTHO dan OSNAP pada 

work space? 

3) Bagaimanakah cara mengaktifkan menu Dimension, Draw, Draw 

Order, Layers, Modify, Object Snap, Properties, Standart pada 

work space? 
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BAB II 

MENGGAMBAR AUTOCAD 2D SESUAI PROSEDUR 

 

A. Kegiatan Belajar 2: Menggambar CAD 2D Sesuai Prosedur 

B. Tujuan kegiatan belajar 2 

1. Dapat membuat garis gambar 

2. Dapat menggambar segi empat 

3.  Dapat menggambar segi banyak dengan panjang sisi yang sama 

4. Dapat menggambar lingkaran 

5. Dapat menggambar elips 

6. Dapat mengarsir gambar 

7. Dapat memasukan tulisan dalam gambar CAD 2D 

8. Dapat memahami perintah Osnap 

C. Alokasi Waktu: 2 x 45 menit 

D. Media: Komputer, Laptop, Program Autocad 

E. Uraian Materi 2 

1) LINE  

LINE adalah perintah untuk membuat garis. 
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Contoh soal: 

 

Langkah-langkahnya adalah: 

 Klik ikon            

 Tentukan titik awal  

 Specify next point or [Undo]: @50,0 

 Specify next point or [Undo]: @0,30 

 Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0 

 Specify next point or [Close/Undo]: @0,-30 

 Tekan ESC pada keyboard 

Maka gambar yang terbentuk seperti gambar dibawah ini: 

 



135 
 

 
 

Setelah gambar terbentuk, tekan ESC untuk memhilangkan/membatalkan 

perintah selanjutnya. 

Contoh soal: 

 

Untuk membuat garis bersudut caranya adalah: 

@L < α 

Di mana:  

L = panjang garis 

α = sudut kemiringan dihitung dari kuadran 1` 

Langkah-langkahnya:  
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 Klik ikon LINE      

 Command: _line Specify first point: 

 Specify next point or [Undo]: @40<40 

 Specify next point or [Undo]: @40,0 

 Specify next point or [Close/Undo]: @40<220 

 Specify next point or [Close/Undo]: @-40,0 

 Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel* 

Dalam perintah diatas, gambar yang terbentuk adalah: 

 

 

 

Untuk memberikan ukuran gambar langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 
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 Klik ikon LINEAR   pada menu Dimension 

 Command: _dimlinear 

 Specify first extension line origin or <select object>: klik ujung 

garis horisontal 1 

 Specify second extension line origin: Klik pada ujung garis 

horisontal 2 

 Lalu tarik ke arah atas gambar kemudian klik 

Maka gambar yang terbentuk adalah

 

Untuk memberi ukuran pada garis yang miring, yang harus dilakukan 

adalah: 

 Klik ikon ALIGNED  pada menu Dimension    

 Command: _dimaligned 

 Specify first extension line origin or <select object>: klik pada 

ujung atas garis yang miring 

 Specify second extension line origin: klik pada ujung bawah garis 

yang miring  
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 Lalu tarik ke arah luar gambar kemudian klik 

Maka gambar yang terbentuk adalah: 

 

 Untuk memberi ukuran sudut gambar, langkah-langkahnya adalah: 

 Klik ikon ANGULAR  pada menu Dimension 

 Lalu klik dua garis yang ingin diberi ukuran sudut, tarik kursor ke 

arah yang di inginkan kemudian klik. 

Maka gambar yang terbentuk adalah: 
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2) RECTANGLE 

RECTANGLE merupakan perintah untuk membuat persegi empat dengan 

ukuran tertentu 

Langkah-langkah membuat persegi dengan RECTANGLE: 

 Klik ikon RECTANGLE   

 Masukan ukuran (X,Y) misalkan 50, 30 lalu ENTER 
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3) Polygon  

Polygon adalah bentuk kotak segi banyak. Ada 2 pilihan dalammembuat 

segi banyak polygon, yaitu Inscribed in circle (radius didalam lingkaran) 

dan circumscribed about circle (radius diluar lingkaran) 

Langkah-langkah membuat polygon: 

 Klik ikon polygon    

 Tentukan jumlah sisinya, misal 6 dan tekan ENTER 

 Tentukan titik pusatnya  

 Pilih inscribed in circle atau masukan command line : 1  

 Dan tekan ENTER 

 Tentukan radiusnya, misal 30 . lalu ENTER 
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4) CIRCLE 

CIRCLE adalah perintah untuk membuat lingkaran. 

 

Contoh soal: 

 

Langkah-langkahnya: 

 Buat garis bantu 

Klik ikon LINE     tentukan point 

kemudian ketik 50,0 lalu ENTER, kemudian ESC 
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 Klik ikon circle     pas kan titik tengah lingkaran dengan 

ujung garis, gunakan SNAP TO END POINT seperti gambar  berikut 

 

 

 

 Masukan radius lingkaran : 15 , kemudian ENTER 

 Klik ikon circle lagi untuk membuat lingkaran kedua, titik tengah 

lingkaran pas kan pada ujung garis, kemudian masukan radius 

lingkaran : 25 , kemudian ENTER 

 Klik ikon LINEAR   pada Dimension Untuk memberi jarak 

titik tengah kedua lingkaran 

 Klik ikon RADIUS    pada Dimension, kemudian klik garis 

lingkaran yang ingin di beri ukuran,lalu tarik ke samping 
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5) ELLIPSE 

Merupakan perintah untuk menggambar elips. 

Contoh soal: 

 

Langkah-langkah: 

 Klik ikon ellips   pada menu Draw 

 Masukan Diameter sumbu X : 50, lalu ENTER 

 Masukan Radius sumbu Y : 15, lalu ENTER 

 Buat garis bantu untuk memberi ukuran sumbu X dan Y gunakan 

SNAP TO QUADRANT agar garisnya tetap berada di garis ellips 

6) HATCH 

Perintah untuk memberikan arsir pada gambar 
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7) MULTYLINE TEXT 

Perintah untuk memasukan atau menuliskan angka pada gambar 

 

 

 

 

1. Klik ADD POINT 

untuk memilih obyek 

2. Kilk PATTERN lalu 

pilih ANSIS 31 

3. Klik untuk mengisikan 

sudut kemiringan arsiran 

4. Klik untuk jarak antar 

garis arsir 

5. PREVIEW sebelum jadi 

Memilih 

jenis text 

 

Tinggi 

text Klik untuk 

OK 
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Contoh soal: 

 

Langkah-langkah: 

1. Langkah pertama Buat 3 buah kotak: 

 Buat kotak C dengan panjang 50,10 menggunakan REGTANGLE 

 Buat kotak A dengan ukuran 10,10 menggunakan REGTANGLE 

dengan bantuan SNAP TO ENDPOINT 

 Buat kotak B dengan ukuran -10,10 dengan bantuan SNAP TO 

ENDPOINT 

2. Langkah mengarsir klik HATCH, kemudian select objek kemudian 

perhatikan ketentuan berikut 

kotak A  PATTERN ANSI 31 Angle: 180 Scale: 0.5 

Kotak B PATTERN ANSI 31 Angle: 90 Scale: 0.5 
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3. Langkah menulis huruf pada gambar 

 Klik ikon MULTYLINE   

 Klik lalu geser kursor untuk mengatur besar kolom untuk huruf 

 

 

F. Rangkuman 2 

1) Perintah yang paling sering dipakai dalam menggambar CAD 2D adalah 

LINE  RECTANGLE, POLYGON, Perintah CIRCLE, Perintah 

ELLIPSE, Perintah HATCH, MULTYLINE TEXT, OBJECT SNAP. 

2) OBJECT SNAP adalah perintah yang digunakan untuk mencari titik 

singgung benda 

 

Klik OK 

jika 

selesai 

menulis 

huruf 
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G. Tugas 2 

1) a) Buatlah gambar segi empat dengan ukuran panjang 50, tinggi 50 

b) buat lingkarang dengan diameter 30 cm, lingkarang berada di tengah-

tengah segi empat, dan lingkarang diarsir dengan ANSI31 dengan sudut 0 
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BAB III 

MEMODIFIKASI GAMBAR 2DIMENSI 

A. Kegiatan Belajar 2: Menggambar CAD 2D Sesuai Prosedur 

B. Tujuan kegiatan belajar 2 

1. Dapat menghapus bagian obyek gambar 

2. Dapat menggandakan gambar 

3. Dapat menggandakan gambar namun ukuranya terbalik 

4. Dapat menyalin gambar secara paralel dengan jarak “n” 

5. Dapat memperbanyak obyek dengan susunan teratur 

6. Dapat memindahkan obyek ke kordinat yang diinginkan 

7. Dapat memutar satu atau sekumpulan gambar dengan sudut tertentu 

8. Dapat memotong obyek dengan garis pembatas 

9. Dapat memperpanjang obyek dengan obyek pembatas 

10. Dapat melengkungkan sudut untuk menghubungkan dua obyek dengan 

sebuah busur  

11. Dapat  memangkas atau mengubungkan dua garis dengan garis baru 

C. Alokasi Waktu: 2 x 45 menit 

D. Media: Komputer, Laptop, Program Autocad 

E. Uraian Materi 2 
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1.  ERASE 

 

Fungsi: untuk menghapus objek gambar 

Langkah-langkah: 

 Klik ikon ERASE 

 Klik ikon yang ingin dihapus, ENTER 

2. COPY  

  

Fungsi : Untuk men-Copy/menggandakan gambar/garis/objek. 

Contoh soal: 
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 Penyelesaian : 

 Klik COPY 

 Blok gambar/Klik gambar yang akan di COPY 

 Klik Base Point (Base Point (BP)=titik yang sebagai acuan dalam 

mengcopy, misal pusat lingkaran, ujung garis, dll) 

 Klik lokasi hasil COPY, atau jika jaraknya diketahui masukkan jarak 

hasil copy-an dengan menuliskan @5<0 (maksudnya, objek dicopy 

sejauh 5, dengan kemiringan 0 atau lurus kekanan) 
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3. MIROR 

  

Fungi :  Untuk menggandakan gambar,namun posisinya terbalik  

dari gambar awal 

Contoh   : 

 Klik ikon COPY 

 Klik objek yang akan di duplikatkan 

 Multiple (M), ENTER 

 Tentukan titik dasar pemindahan 

 Tentukan lokasi hasil duplikat 

 Tentukan lokasi berikutnya 

 Dst untuk copy gambar selanjutnya 

 

4.  OFFSET 

  

Fungsi : Untuk menggambar Garis/gambar dengan jarak yang telah 

ditentukan 
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Contoh : 

 

  Penyelesaian : 

 Klik OFFSET 

 Tuliskan jarak yang diinginkan, misalnya contoh diatas : 1 

 ENTER 

 Klik garis yang akan di OFFSET 

 Klik posisi hasil offset, (maksudnya hasil offset akan diletakkan 

disebelah mana, misal : disisi kanan, berarti klik sebelah kanan 

gambar awal) 

 Tekan ESC untuk mengakhiri perintah. 
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5. ARRAY 

 

Fungsi: Memperbanyak obyek dengan pola susunan teratur, ada array 

rectangular dan array polar 

Rectangular array (segi empat) 

 Klik ikon ARRAY 

 Pilih Rectangular Array 

 Tentukan jumlah hrizontal (rows) 

 Tentukan jumlah vertikal (colums) 

 Tentukan jarak horisontal (colums offset) 

 Klik tombol “select object” 

 Klik objek kotak yang telah dibuat sebelumnya, ENTER 

 Klik OK 

Polar Array (lingkaran) 

 Pilih Polar Array 

 Klik tombol “select objek” 

 Klik objeck yang telah sebelumnya,ENTER 
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 Klik tombol “centre point” 

 Tentukan jumlah objek (total number off item)  

 Tentukan derajat Array (angle to Fill) 

 Klik OK 

6. MOVE 

 

Fungsi: memindahkan objek ke kordinat yang di inginkan 

Tahapan perintah sama dengan copy tunggal hanya fungsinya untuk 

memindahkan objek 

7. ROTATE 

 

Fungsi: memutar satu atau sekumpulan obyek dengan sudut tertentu 

Langkah-langkah: 

 Klik ikon ROTATE 

 Klik obyek yang akan diputar, ENTER 

 Tentukan titik pemutaran, ENTER 
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 Tentukan derajat perputaran,ENTER 

 TRIM 

Simbol :  

Fungsi : Untuk memotong objek gambar/garis yang berpotongan 

. 

Contoh  : 
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Penyelesaian  : 

 Klik TRIM 

 ENTER 

 Klik garis/gambar yang akan di potong/hilangkan. 

8. EXTEND  

 

Fungsi: memperpanjang obyek dengan menggunakan obyek pembatas 

Langkah-langkah: 

 Klik ikon EXTEND 

 Pilih obyek / garis batas, ENTER 

 Pilih obyek garis yang akan diperpanjang, ENTER 

9. FILLET 

 

Fungsi: untuk melengkungkan sudut penghubung dua obyek dengan 

sebuah busur 
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Langkah-langkah: 

 Klik ikon FILLET 

 Tentukan radius sudut bulat dengan ketik R dan tekan ENTER 

 Masukan Radius 

 Klik garis pertama 

 Klik garis kedua 

10. CHAMFER  

 

Fungsi: memangkas sudut atau penghubung garis dengan kemringan 

tertentu 

 Lankah-langkah: 

 Klik ikon CHAMFER 

 Tentutak jarak chafer dengan ketik D kemudian ENTER 

 Tentukan jarak pertama, misal 10, ENTER 

 Tentukan jarak kedua, misal 10, ENTER 

 Pilih garis pertama 

 Pilih garis kedua 
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F. Rangkuman 

Untuk membuat gambar CAD 2D juga diperlukan untuk memodifikasi 

gambar dengan perintah-perintah MODIFY 

G. Tugas 3 

Buatlah gambar dengan ketentuan seperti berikut: 
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Kunci jawaban 

1. Tugas 1: 

1) CAD singkatan dari Automatic Computer  Aidet  Design   

2) Untuk mengaktifkan ORTHO dan OSNAP pada workspace yaitu lihat 

pada kolom bawah workspace lalu klik ikon ORTHO dan OSNAP 

3) Arahkan kursor pada posisi standart properti toolbar, lalu klik kanan 

kemudian klik untuk memberi tanda centang pada  Dimension, Draw, 

Draw Order, Layers, Modify, Object Snap, Properties  

2. Tugas 2: 

 

Langkah-langkah: 

1. Buat segi empat dengan RECTANGLE 

 Klik ikon RECTANGLE  

 Masukan panjang dan tinggi (X,Y) ketik 50,50 kemudian ENTER 

2. Buat lingkaran 
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 Buat garis bantu: klik ikon LINE, lalu Snap to midpoint  

 

 Klik ikon CIRCLE dan Snap to mid point, arahkan titik tengah 

lingkaran pada titik tengah dari garis miring, 

 Masukan radius : 15 kemudian ENTER 

 

 Hapus garis bantu: klik ikon ERASE 

 Klik pada garis bantu kemudian ENTER 
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3. Arsir  

 Klik ikon HATCH  

 Klik PATTERN, pilih ANSI31 

 Klik pick point, pilih lingkaran 

 Klik preview, jika sudah sesuai lalu tekan ESC kmudian ENTER  

 

3. Tugas 3: 

5. Buat lingkaran 1, klik ikon CIRCLE, masukan radius : 25 ENTER 

6. Buat lingkaran 2 dgn cara OFFSET, klik ikon OFFSET, ketik jarak 

gambar: 5 , klik gambar lingkaran, lalu arahkan kursor ke dalam 

lingkaran, lalu klik kiri 

7. Buat lingkaran 3 dgn cara OFFSET, klik ikon OFFSET, ketik jarak: 

10, klik lingkaran pertama, lalu arahkan kursor keluar dr gambar 

lingkaran, kemudian klik kiri 
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8. Buat lingkaran kecil 

Buat garis bantu 

 Klik LINE, klik Snap to quadrant lalu arahkan titik awal garis pada 

lingkaran paling luar, klik Snap to quadrant lagi, kemudian arahkan 

titik akhir garis pada lingkaran tengah. 

 

 Klik ikon CIRCLE, Snap to mid point lalu arahkan titik pusat 

lingkaran pada titik tengah garis bantu, ketik radisu: 4 
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 Hapus garis bantu 

Gandakan lingkaran kecil dengan ARRAY 

 Klik ARRAY, pilih Polar Array 

 Klik select objeck, pilih lingkaran kecil 

 Klik Pick centre point, klik pada titik tengah lingkaran kecil 

 Klik total number item (banyak gambar yg di inginkan) ketik: 

4 

 Klik preview, jika sudah sesuai, tekan ESC lalu OK 
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9. Arsir 

 Klik: add select objeck 

 Klik 4 lingkaran kecil, ENTER 

 Klik: Pattern, ganti dengan ANSI31 

 Klik: Angle, masukan ganti dgn 0 (nol) 

 Klik: Scale, ganti dgn 0.5 

 Klik: preview, jika sudah sesuai, klik OK 
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