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Abstrak 

 

 
Lambatnya proses pembelajaran mata kuliah CAD berawal dari penguasaan 

pemakaian tools dalam autoCAD yang masih rendah sehingga membuat pembelajaran 
berjalan dengan memakan waktu yang lama sehingga tidak sesuai dengan rencana 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran CAD 
guna meningkatkan akselerasi pembelajaran pada mata kuliah CAD. 

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah Metode Penelitian dan Pengembangan 
(Researc and Development) yang mengadopsi dan  memodifikasi dari langkah-langkah 
penelitian dan pengembangan produk dari Borg & Gall (1989: 781-793) dan model 
pengembangan media pembelajaran ASSURE (Smaldino, 2008:109-159). Mahasiswa 
yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa peserta mata kuliah CAD di Jurusan 
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini 
adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil instrument yang 
diisi oleh ahli materi, ahli media, dan mahasiswa sebagai subjek uji coba.  Instrumen 
penelitian digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari masing-masing aspek media 
pembelajaran, yaitu aspek isi pembelajaran, aspek penyajian, aspek bahasa dan 
keterbacaan, serta tampilan. Selain itu, untuk mengetahui tanggapan mahasiswa 
terhadap kualitas software pembelajaran yang telah dikembangkan. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa: (1) pengembangan media pembelajaran berupa 
video pembelajaran AutoCAD 2009 dengan menggunakan software Camtasia Studio 
V.3.02  akan lebih sesuai jika dilakukan dengan menggunakan model ASSURE yang 
terdiri dari: (a) Analize the learner, (b) State objective, (c) Select methods, media and 
material, (d) Utilize technology, media and materials, (e) Require learner partisipation, (f) 
Evaluate and revise,  (2) supaya hasil video pemebelajaran mudah (compatible) dengan 
berbagai program media player maka format video pembelajaran perlu dibuat dalam 
bentuk/type yang umum seperti type AVI, MPEG, MP4 atau yang lain, (3) melalui 
penelitian ini telah terbukti bahwa implementasi media pembelajaran berupa video 
pembelajaran pada mata kuliah CAD dapat meningkatkan proses pembelajaran pada 
mata kuliah CAD sehingga dapat mempercepat akselerasi pembelajaran. 
 


