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PENDAHULUAN
	Mencerdaskan bangsa merupakan salah satu tugas pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan amanat tersebut dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 pasal 4 ditegaskan bahwa " Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa". * Disampaikan Dalam seminar Nasional Matematika FPMIPA UPI Bandung, 15 Mei 2004

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2, Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat ( 1)

Di dalam peraturan pemerintah (PP) No. 30 tahun 1990, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah : 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.; 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan bangsa. Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 2, ayat (1-2).
Dalam rangka mencerdaskan bangsa Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan, baik pelayanan di sektor kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kuantitas dapat dilihat dari banyaknya gedung sekolah di seluruh pelosok nusantara dan dicanangkannya program yang menunjang. Salah satunya adalah program wajib belajar bagi warga negara. Seiring dengan itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan sosial atau yayasan. Dengan demikian kedudukan yayasan atau badan sosial penyelenggara pendidikan tinggi sebagai mitra pemerintah akan semakin urgen keberadaannya terutama dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan tinggi tersebut.
Dalam menghadapi abad ke 21 banyak tantangan yang berkenaan dengan tuntutan masa depan yang menggugah kepedulian masyarakat terhadap peran Pendidikan Tinggi khususnya agar meningkatkan fungsinya secara relevan dengan pembangunan masyarakat. Conny menyatakan bahwa pengembangan kemampuan manusia atau Human Capacity Development ( HCD )  adalah hasil interaksi antar individu dan masyarakat yang memiliki peluang berpartisipasi. Human Capacity Development menunjuk pada konstelasi ketrampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian, serta sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia.  Conny.R Semiawan, " Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin" (Jakarta:DIRJEN DIKTI, 1998 ) p 9
 
Bila dikaitkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perguruan tinggi harus mampu menjawab tuntutan dihasilkannya lulusan yang bermutu. Conny berpendapat paradigma baru dalam Pendidikan Tinggi mengisyaratkan aktualisasi keunggulan kemampuan manusia yang kini masih tersembunyi dalam dirinya. Strategi untuk menghasilkan lulusan perguran tinggi dengan kemampuan unggul yang dapat mencapai perkembangan optimal untuk disumbangkan kembali kepada masyarakat menghendaki agar bukan saja mementingkan apa yang menjadi perolehan di bangku sekolah melainkan terutama bagaimana perolehan tersebut diperoleh. Ibid, p. 16
 
Sejalan dengan pendapat Conny, pendapat lain juga menyatakan tentang perlunya perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang bermutu, Tilaar menyatakan perlu dimilikinya sikap rasional yaitu kemampuan berpikir logis dan multidimensional oleh para lulusan perguruan tinggi atau kemampuan berpikir lateral. Hal ini menjadi perhatian perguruan tinggi dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya agar lebih ditingkatkan efisiensinya. H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional : Kajian Pendidikan Masa Depan ( Bandung; Penerbit RemajaRosdakarya, 1992 ), pp.90-98
 
Kondisi saat ini, pendidikan tinggi menghadapi persoalan bagaimana mendidik para mahasiswa agar mampu mengembangkan diri mereka menjadi manusia yang benar - benar trampil, profesional dan memiliki kemandirian.  Seperti yang dikemukakan Semiawan, pengamatan menunjukkan bahwa dosen (pengajar di Pendidikan Tinggi), di kelasnya adalah aktor utama. Dosen menuntut pola perilaku dan sikap tertentu yang bercirikan prosedur di kelas yang merupakan pengaruh dari luar diri pebelajar. Akibatnya pebelajar tidak komunikatif dan tidak memiliki ketrampilan menyatakan diri. 
Agar para mahasiswa dapat mengembangkan cara berpikir kritis atau mengembangkan kemampuan penalarannya, maka pola pembelajaran harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan tersalurnya daya kritis mahasiswa. Perlunya peningkatan keefektifan pembelajaran adalah agar perguruan tinggi dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya membina mahasiswa sehingga dapat berdiri dan berusaha sendiri, memupuk jiwa wiraswasta, mengembangkan kemampuan berpikir secara mandiri dan kritis. Soedjatmiko. " Manusia dan Dunia yang sedang berubah." Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI. (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 1991 ), p 8
 Keberhasilan mahasiswa dalam menerima dan menerapkan pengetahuan tidak dapat lepas dari peranan dosen dalam mengelola interaksi belajar mengajar. Dalam pengalihan semua materi pelajaran kepada mahasiswa , dosen juga harus memperhatikan mutu pengajaran, sehingga pengalaman mengajar saat itu dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan mutu pengajaran yang akan datang
.		 Proses belajar mengajar tidak saja merupakan proses komunikasi informasi, tetapi juga merupakan proses mental. Oleh karena itu dalam usaha mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa dalam belajar perlu diperhatikan variabel lain yang ikut menentukan keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Variabel tersebut, antara lain kecerdasan, minat, motivasi dan pengalaman. Tingkat kecerdasan dikenal dengan istilah kemampuan umum, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: kemampuan berpikir abstrak, penalaran verbal, dan lain-lain. Semua variabel ini turut berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa.
	Dari uraian di atas, jelaslah bahwa untuk dapat melaksanakan proses perkuliahan dengan baik diperlukan perencanaan dan juga strategi pengajaran yang tepat yang dapat memberikan arti dan fungsi bagi kemampuan yang telah ada dalam diri siswa.
Hakekat Belajar Graf
Teori Graf pada dua dekade terakhir ini, menjadi sedemikian berkembang. Perkembangan tersebut tidak hanya pada teori graf murni namun juga pada penerapannya dalam berbagai bidang serta disiplin ilmu. Teori Graf merupakan satu cabang matematika yang berguna dalam membantu menyelesaikan masalah di berbagai bidang misalnya jaringan komunikasi, merancang suatu rangkaian elektronika dan sebagainya, dengan cara membuat pemodelan dari permasalahan dalam bentuk simpul dan ruas garis, kemudian menyelesaikannya dalam model tersebut. Setelah selesai pemodelan tersebut, kemudian disajikan kembali kedalam penyelesaian permasalahan yang sebenarnya.
	Sebagai contoh, akan dibuat jaringan komunikasi pada sebuah kota, dengan pemasangan kabel telepon. Dengan menggunakan teori graf, tiang telepon dapat disajikan sebagai simpul dan kabel telepon disajikan dalam ruas garis, ditambahkan informasi jarak antar tiang tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan, agar kabel yang digunakan minimal, cukup dengan menyelesaikan dari model yang sudah dibuat. Setelah mendapat penyelesaian masalah tersebut, kemudian diterapkan dalam pemasangan kabel yang sebenarnya.
Teori graf sangat berkembang, terutama karena perkembangan ilmu komputer dan komputasi yang sangat pesat. Graf adalah suatu model matematika yang sangat sesuai untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang, khususnya di bidang komputasi.
Teori graf bermula dari keberhasilan Leonard Euler, ahli matematika Swiss (1707-1783).  Dalam abad XVIII di Kota Konisberg ( sekarang bernama Kalilingrad, Rusia) mengalir sebuah sungai bernama Pregel. Di tengah sungai tersebut terdapat dua buah delta, kemudian antara kedua delta tersebut dan kedua tepian sungai terdapat jembatan...
Bagaimana caranya agar seseorang dapat melewati ketujuh jembatan tersebut tanpa harus melewati jembatan yang sama lebih dari satu kali ? Karena setelah dicoba beberapa kali usaha melakukan perjalanan dengan syarat tersebut tidak berhasil, maka penduduk kota mengajukan persoalan itu kepada seorang ahli matematika bernama Leonard Euler.                                      
Oleh Euler, sisi sungai digambarkan sebagai simpul S1 dan S2, kemudian delta sebagai simpul S3 dan S4, sedangkan jembatan yang menghubungi digambarkan sebagai ruas 



  
            
Gambar.2.2 Problema Jembatan Konisberg    
  
Euler membuktikan bahwa perjalanan dengan syarat tersebut tidak mungkin dilakukan. Dalam pembuktiannya Euler menyederhanakan gambar situasi jembatan dan deretan pulau tersebut menjadi diagram seperti gambar 2.2. berikut ini :
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Gambar 2.3. Graf Problema Jembatan Konisberg

Himpunan titik, beserta ruas / garis atau kurva yang menghubungkan sebagian atau keseluruhan pasangan  dari titk-tersebut disebut graf. Titik tersebut disebut titik simpul atau titik sudut dari graf tersebut. Jadi graf merupakan himpunan titik dan ruas garis atau potongan kurva. 

Bentuk Pembelajaran Bermedia Komputer
Menurut Kempt dan Dayton (1985), terdapat lima bentuk yang biasanya digunakan untuk menggambarkan cara-cara pembelajaran berbantuan komputer yang dapat digunakan, yaitu  tutorials, drill and practice, problem solving, simulations,dan  games. 
Metode tutorial adalah salah satu jenis metode pembelajaran yang memuat penjelasan,rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan dan branching yang sesuai. Dalam interaksi tutorial ini informasi dan pengetahuan yang disajikan sangat komunikatif, seakan-akan ada tutor yang mendampingi mahasiswa dan memberikan arahan secara langsung kepada mahasiswa.
Metode drill dan praktek menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh mahasiswa dan mereka sekarang siap untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret,dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi.  Fungsi utama latihan dan praktik dalam program pembelajaran berbantuan komputer memberikan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan mahasiswa. 
Problem solving adalah latihan yang sifatnya lebih tinggi daripada drill. Tugas yang meliputi beberapa langkah dan proses disajikan kepada mahasiswa yang menggunakan komputer sebagai alat atau sumber untuk mencari pemecahan. Dalam program problem soving yang baik, komputer sejalan dengan pendekatan mahasiswa terhadap masalah, dan menganalisis kesalahan-kesalahan mereka.
Simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi mahasiswa, dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Simulasi dapat juga dipergunakan untuk melatih ketrampilan, misalnya belajar menerbangkan pesawat terbang atau mengendarai motor, atau untuk memaham sistem dalam ekonomi, ekologi dan disiplin ilmu lainnya.
Games jika didesain dengan baik dapat memanfaatkan sifat kompetitif mahasiswa untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Seperti halnya simulasi, game pembelajaran yang baik sukar dirancang dan perancang harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak hilang

Efektifitas Strategi Pembelajaran Bermedia Komputer
Roblyer dan Hanafin (1988) mengklasifikasikan karakteristik pembelajaran berbantuan komputer yang efektif dalam dua belas sifat sebagai berikut :
1.	Program pembelajaran berbantuan komputer  efektif karena program ini dirancang berdasarkan tujuan instruksional. Tujuan instruksional dibuat sangat jelas dan dapat diukur, sehingga dapat dibaca oleh perancang pembelajaran, mahasiswa dan dosen. 
2.	Program pembelajaran berbantuan komputer dirancang sesuai dengan karakteristik  mahasiswa. Program pembelajaran berbantuan komputer dicancang khusus, dengan menentukan tingkat pengetahuan / ketrampilan mahasiswa. 
3.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif dalam memaksimalkan interaksi
4.	Program  pembelajaran berbantuan komputer bersifat individual. Program ini memiliki potensi untuk mengatur kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 
5.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif dalam mempertahankan minat mahasiswa, karena mampu memadukan berbagai jenis media, gambar bergerak selayaknya informasi yang tercetak. 
6.	Progam pembelajaran berbantuan komputer efektif karena dapat mendekati mahasiswa secara positif. 
7.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif dalam menyiapkan bermacam-macam umpan balik. 
8.	Program pembelajaran berbantuan komputer  efektif karena cocok dengan lingkungan pembelajaran 
9.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif dalam menilai penampilan secara patut. 
10.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif karena menggunakan sumber-sumber komputer secara maksimal
11.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif  karena dirancang berdasarkan prinsip desain pembelajaran. 
12.	Program pembelajaran berbantuan komputer efektif karena seluruh program sudah dievaluasi. 


Tahap-tahap Pengembangan model CAI 
	Pengembangan model CAI ini secara berurutan dijabarkan dalam tahap-tahap pada gambar berikut :
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Gambar 1.  Tahap Perancangan Program CAI Graf

	Sofware utama yang digunakan pada perancangan program CAI ini adalah Macromedia Authoware 6.0. dan  beberapa sofware pendukung FlashMx, Adobe Photoshop 7.0., Adobe Premier 6.5, yang digunakan untuk menampilkan gambar dan animasi maupun video,  Quicktime 5.0, merupakan software player untuk gambar dalam format film atau video dan Cooledit 2000, digunakan untuk mengedit suara
	Penilaian terhadap kelayakan program ini dilakukan oleh ahli materi pada bidang Graf, dan ahli media, Penilaian ini akan menghasilkan data kualitatif  yang berupa tanggapan, saran dan kritik yang akan dijadikan dasar dalam perbaikan program.  Selain itu dari kuesioner berskala likert diperoleh data kuantitatif yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif

Perancangan CAI GRAF
Kegiatan perancangan
	Pengembangan multimedia akan sangat sulit jika dikembangkan secara individual oleh satu orang saja.  Hasilnya akan lebih baik, jika dikembangkan oleh tim yang terdiri dari beberapa orang dengan berbagai keahlian.  Oleh karena itu pada kegiatan ini dilibatkan ahli materi, ahli media, penulis naskah, programmer dan desain grafis.  Seluruh kegiatan ini dipimpin oleh seorang penanggung jawab produksi (team leader).  Pembentukan tim kerja, melibatkan dosen graf serta staf dan asisten Laboratorium Multimedia. 
Setelah tim kerja terbentuk tahap-tahap kegiatan perancangan ini dimulai dengan :
1.	Diskusi awal seluruh tim.
Pada diskusi ini dilakukan penyamaan persepsi seluruh anggota tim tentang program yang akan dibuat. ,hasil-hasil yang akan dicapai, tugas masing-masing tim, serta kesepakatan jadual pembuatan CAI.  
2.	Penulisan naskah  
Penulis naskah menuangkan materi kedalam naskah berbentuk framing
3.	Pemrograman dasar
Programmer berdasarkan naskah mulai mengerjakan pemrograman dengan menggunakan Authoware, meliputi struktur navigasi, flowrchart, hypertext, penulisan materi dan latihan soal, randomisasi soal, fungsi-fungsi tombol, model-model respon terhadap aktivitas pengguna, jenis dan ukuran font, animasi sederhana,  serta komposisi gambar.
4.	Pembuatan Grafis
Kegiatan ini dilakukan paralel dengan kegiatan programmer.  Desain grafis merancang tampilan grafis secara keseluruhan program mulai dari layar utama sampai ke layar-layar berikutnya.  
5.	Pembuatan animasi
Animator yang dalam penelitian ini merangkap programmer, membuat animasi-animasi sesuai dengan naskah
6.	Pembuatan Audio 
Programmer tim yang bertugas sebagai digitizer mulai merancang musik pendukung serta mengisi suara untuk narasi.
7.	Pemrograman lengkap
Setelah semua unsur lengkap, dipadukan sesuai dengan rancangan program.  Tugas ini merupakan tanggungjawab penuh programmer dan penanggung jawab produksi.  Dari tahapan ini terbentuklah protipe 1.
8.	Tinjauan ahli
Prototipe 1 ini kemudian diperiksa oleh 4 orang ahli materi dan 2 orang ahli media. 
9.   Perbaikan tahap 1
Berdasarkan penilaian yang berupa masukan, kritik atau saran ahli materi dan ahli media dilakukan perbaikan terhadap prototipe 1.
10.	Uji coba terhadap mahasiswa
Mahasiswa melakukan penilaian terhadap program ini berdasarkan intrumen penelitian yang telah tersedia 
11.	Perbaikan tahap 2
Berdasarkan hasil ujicoba terhadap mahasiswa, anggota tim melakukan diskusi apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar program ini layak untuk digunakan sebagai media pengajaran.   

Hasil Perancangan
Materi yang diambil sebagai bahan berlajar berbantuan komputer ( CAI ) adalah pokok bahasan tentang graf planar, pewarnaan simpul dan pewarnaan daerah. Selain materi yang dapat dipilih berdasarkan keinginan mahasiswa, disediakan juga tes formatif dalam program ini, untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami apa yang sudah dipelajarinya. Keseluruhan program dirancang sedemikian rupa sehingga membuat mahasiswa terus ingin mengikuti perkuliahan graf berbantuan komputer.

Uji Coba Program  

	Uji coba terhadap program ini dilakukan terhadap 29 mahasiswa tingkat 4 Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma
	Berdasarkan respon  yang diberikan mereka, diperoleh rata-rata skor aspek kualitas tampilan sebesar 2.8 (tabel 1).  Nilai ini berada diatas atau disebelah kanan nilai median skala likert. Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek kualitas tampilan ini bagus .  Kejelasan Petunjuk Program dan kejelasan suara atau narasi dinilai paling baik diantara aspek lain.	

Tabel 1.  Skor Penilaian Mahasiswa terhadap Kualitas Tampilan 
NO
PERNYATAAN
Skor rata-rata
Skor median skala likert
1.	
Kejelasan petunjuk penggunaan program
3.0
2.5
2.	
Keterbacaan teks atau tulisan
2.9
2.5
3.	
Kualitas tampilan gambar
2.7
2.5
4.	
Sajian animasi
2.6
2.5
5.	
Komposisi warna
2.8
2.5
6.	
Kejelasan suara atau narasi
3.1
2.5
7.	
Daya dukung musik
2.5
2.5
Rata-rata skor
2.8
2.5

Secara umum aspek penyajian materi dinilai cukup bagus yang ditandai dengan nilai rata-rata skor 2.8 (tabel 2).   Meskipun semua hal dinilai baik pada penyajian materi, tetapi ada catatan yang perlu diperhatikan team peneliti mengenai umpan balik yang diterima mahasiswa pada latihan soal.  Beberapa dari mereka mengusulkan umpan balik terhadap soal diberikan setiap satu soal selesai dijawab, bukan diakhir latihan soal.  Dengan demikian mereka dapat mengoreksi langsung jawaban yang salah.  Usulan ini merupakan masukan yang sangat baik, yang kemudian tentunya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki program.

Tabel 2.  Skor Penilaian Mahasiswa terhadap Penyajian materi

NO
PERNYATAAN
Skor rata-rata
Skor median skala likert 
1.	
Kejelasan tujuan pelajaran
3.1
2.5
2.	
Petunjuk belajar
2.8
2.5
3.	
Kemudahan memahami kalimat
2.7
2.5
4.	
Kemudahan memahami materi pelajaran
2.8
2.5
5.	
Ketepatan urutan penyajian
2.7
2.5
6.	
Kecukupan latihan
2.7
2.5
7.	
Kejelasan umpan balik atau respon
2.6
2.5
8.	
Bantuan belajar dengan program
2.8
2.5
Rata-rata skor
2.8
2.5
	
Tabel 3. skor penilaian mahasiswa terhadap Interaksi Pemakai
NO
PERNYATAAN
Skor rata-rata
Skor median skala likert 
9.	
program CAI dapat dijalankan tanpa harus dibantu orang lain
2.7
2.5
10.	
Saudara aktif belajar melalui program CAI
3.1
2.5
11.	
urutan tampilan (dapat maju atau mundur )
2.8
2.5
12.	
Terdapat menu pilihan sehingga dapat memilih kegiatan
3.5
2.5
13.	
Terdapat help yang dapat diakses setiap saat
3.1
2.5
14.	
dapat masuk dan keluar (exit) program setiap saat
3.1
2.5
Rata-rata skor
3.5
2.5
		
	Evaluasi terhadap aspek interaksi pemakai bertujuan untuk mengetahui apakah program CAI memiliki kelayakan sistem pengoperasian program dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi mahasiswa untuk aktif belajar melalui berbagai strategi interaksi. Secara umum aspek ini dinilai bagus yang ditandai dengan nilai rata-rata skor 3.5. 

Tabel 4. skor penilaian mahasiswa terhadap Interaksi Program
	
NO
PERNYATAAN
Skor rata-rata
Skor median skala likert
15
Pada akhir topik/sub pokok diberi soal-soal evaluasi (tes)
3.1
2.5
16
Program menyajikan hasil/sekor pencapaian hasil belajar
3.1
2.5
17
Umpan balik diberikan segera setelah merespon jawaban
3.1
2.5
18
Bila menjawab salah diberitahu jawaban yang benar
2.9
2.5
19
Materi dapat diulang setiap saat sehingga meningkatkan daya ingat
3.1
2.5
20
Program mampu memberikan alternatif/pencabangan tampilan
2.9
2.5
Rata-rata skor
      3,3
2.5

	Evaluasi dari aspek interaksi program bertujuan untuk mengetahui apakah program CAI memiliki kelayakan sistem interaksi stimulus yang diberikan oleh mahasiswa dengan respons yang ditampilkan komputer, sehingga mahasiswa termotivasi untuk tetap mengikuti perkuliahan.Tabel 4 menggambarkan bahwa rata-rata skor aspek ini 3.3. nilai ini berada diatas atau disebelah kanan nilai medium skala likert. Secara umum dapat dikatakan aspek ini bagus.

Kajian  terhadap komponen program CAI
Program Authorware 6 yang digunakan untuk pembuatan CAI Graf merupakan salah satu program authoring tool yang diproduksi oleh perusahaan pembuat software komputer macromedia.  Software ini dirasakan penulis mempunyai beberapa kemudahan antara lain :
1.	Kemudahan dalam mengimport file gambar, suara dan gambar dalam format video. 
Program yang menarik membutuhkan gambar-gambar, animasi dan suara, selain teks atau tulisan. 
2.	Dapat membuat menu sesuai dengan rancangan si pengembang sendiri . Dalam hal ini pengembang pembelajaran dapat membuat sendiri menu pilihan yang variatif bagi penggunanya.
3.	Dapat membuat lompatan dari tampilan satu ke tampilan yang lain. 
Sajian program seperti  ini memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri.  Seorang mahasiswa yang sudah memahami teori tentang membangun jaringan sederhana dapat langsung ke menu berikutnya, misalnya langsung ke menu tes formatif tanpa harus menyelesaikan seluruh menu materi.
4.	Dapat membuat animasi. Animasi adalah media yang paling efektif untuk menunjukkan hubungan antara objek atau ide, merangsang tindakan, mendisplay urutan langkah dalam sesuatu  prosedur, menjelaskan konsep yang sulit dan membuat konsep abstrak menjadi lebih konkrit.
5.	Dapat membuat kuis atau game. Kuis atau game dibuat untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa dapat mengikuti program pembelajaran yang disajikan. Selain itu game juga berguna untuk merangsang atau memotivasi mahasiswa untuk mengikuti pelajaran berikutnya.
6.	Memungkinkan menampilkan  respons dan menampilkan hasil tes (evaluasi)

Selain kemampuan software seperti yang dikemukakan diatas, ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan dalam merancang program ini :
1.	Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam pembelajaran.  Dalam tujuan umum mahasiswa diberi gambaran umum mengenai apa yang akan dicapai mahasiswa setelah membuka program ini.  Sedangkan dalam tujuan khusus mahasiswa diberi informasi mengenai apa yang akan dicapai dan dikuasai setelah mengikuti setiap tahap pembelajaran.  Tujuan pembelajaran ini perlu diinformasikan kepada mahasiswa untuk dapat membangun harapan-harapan dalam dirinya tentang hal-hal yang harus dikuasainya setelah belajar.  Keuntungan lain yang juga dapat diperoleh dari penginformasian tujuan pembelajaran adalah terarahnya seluruh kegiatan belajar ke tujuan yang ingin dicapai.
2.	Uraian Materi
Materi yang disajikan sebaiknya runut dan dibuat dalam penggalan-penggalan kecil, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Guna meningkatkan gembaran nyata, materi tersebut hendaknya disertai contoh-contoh yang mendukung dalam kehidupan sehari-hari.  Selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa pengguna program ini adalah mahasiswa yang memiliki tingkat intelektual yang berbeda-beda, sehingga perlu kemudahan untuk mengulang-ulang penggalan-penggalan materi yang sebelumnya, atau penjelasan terhadap istilah tertentu. Hal ini dikenal dengan konsep repetisi, yaitu kemudahan seorang mahasiswa untuk mengulang kembali materi maupun latihan soal-soal.  Dengan demikian jika mahasiswa merasa belum menguasai materi tertentu, ia dapat kembali ke materi tersebut dengan mudah.
Pada program CAI Graf ini penyajian materi yang berupa pengenalan konsep disajikan dalam bentuk gambar animasi, tulisan dan suara.  Sedangkan penjelasan teknis disampaikan melalui gambar dengan format video. 
Dalam pengembangan CAI kali ini digunakan rancangan yang bersifat tutorial.  Dalam rancangan ini komputer berperan sebagai tutor yang baik.  Rancangan ini dipilih dengan pertimbangan, rancangan ini berfungsi paling baik untuk presentasi awal suatu materi dan berfungsi sangat baik untuk materi yang bersifat deskriptif naratif  (Kemp dan Dayton, 1985).  
3.	Soal-soal Latihan
Soal-soal latihan bertujuan untuk membantu mahasiswa memperdalam penguasaan tentang isi pembelajaran disamping untuk mengetahui sejauh mana tujuan khusus pembelajaran telah dicapai.  Soal-soal latihan ini disertai umpan balik yang dapat memberikan penilaian langsung terhadap kemampuan mahasiswa disertai penjelasan perlunya dilakukan pengulangan kembali terhadap materi yang telah dipelajarinya.    
	
KESIMPULAN  DAN SARAN
1.	Isi program ini dirancang sesuai dengan silabus matakuliah Graf Universitas Gunadarma, oleh karena itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam hal ini sebagai modul penunjang. 
2.	Berdasarkan uji coba terhadap mahasiswa Jurusan Teknik Informasi, 96 % menyatakan program ini menarik, perlu dikembangkan dan diimplementasikan
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