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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Azhar (2011: 3) menyebutkan bahwa kata media berasal dari bahasa latin 

medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach & Ely 

dalam Azhar (2011: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Secara lebih 

khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai 

alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

National Education Assiciation (NEA) dalam Hujair (2015: 4) mengatakan 

bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audio-visual serta 

peralatannya. Sedangkan menurut Briggs dalam Hujair (2015: 4) media adalah segala 

wahana atau alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pembelajar 

untuk belajar. 

Gagne dalam Eveline dan Hartini (2010: 12) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar 

dan membuatnya berhasil berguna. Menurut Miarso dalam Eveline dan Hartini (2010: 

12) menyatakan bahwa “pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan 

secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 

dilaksanakan serta pelaksanaannya terkendali”. 
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Menurut Hamalik (2017: 57) pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur, 

yang secara keseluruhan berkaitan satu sama lain dan saling berpengaruh dalam 

mencapai suatu tujuan  pembelajaran. Yang dikatakan manusia adalah subyek yang 

terlibat didalamnya semisal guru, laboran, siswa dan lain-lain. Sedangkan material 

merupakan media yang membantu keberlangsungan proses belajar mengajar seperti 

buku, papan tulis, video, film dan sebagainya. 

Menurut Daryanto (2016: 1-2), prestasi belajar siswa akan berkaitan dengan 

permasalahan mereka dalam belajar. Jika prestasi menurun kemungkinan 

disebabkan oleh faktor belajar siswa yang tidak efektif. Pembelajaran yang monoton, 

kurang menarik, dapat membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar di dalam 

kelas, sehingga materi yang diberikan pendidik kurang atau bahkan tidak dipahami. 

Oleh karena itu, pendidik harus inovatif menciptakan pembelajaran yang efisien 

dengan tidak hanya terpaku pada pembelajaran konvensional. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dari pendidik ke peserta didik untuk suatu tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai dua segi yang saling menunjang 

yaitu perangkat keras berupa peralatan dan perangkat lunak berupa materi atau 

bahan belajar (Sri Anitah, 2012: 7). Sedangkan menurut Hujair (2015: 4) bahwa media 

pembelajaran adalah sebuah alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Media pembelajaran menurut Arief Sadiman, dkk (2011: 14) adalah salah satu 

sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi 

adanya perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, cacat 
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tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan lain sebagainya. Selain itu 

penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat 

pasif peserta didik. 

Menurut Muhammad Munir (2014) keuntungan dalam mengembangkan 

media pembelajaran menggunakan multimedia adalah kemampuan 

mengintegrasikan berupa teks, grafik, gambar animasi dan video. Hal ini 

menyebabkan kemampuan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan 

dengan tingkat realisme yang tinggi sehingga penggunaan bahan ajar 

menggunakan multimedia memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi tanpa bantuan orang lain dan pengguna dapat mempelajari materi 

sesuai dengan kemampuannya. 

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat bantu pendidikan untuk menyampaikan pesan pembelajaran untuk 

mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai pengajaran, yang bisa 

mengatasi adanya perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi yang berbeda-beda 

dari peserta didik. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran menurut Arief Sadiman, dkk (2011: 17) adalah 

untuk menimbulkan gairah belajar, memungkinkan adanya interaksi yang 

langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan, dan 

memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya. Media yang dibuat dari pengembangan materi yang di kemas lebih 

menarik membuat peserta didik memiliki gairah dalam belajar, karena ada sesuatu 

yang baru mereka lihat selain pada tulisan dan penjelasan lisan. Media yang 
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biasanya disertai gambaran nyata membuat fungsi otak peserta didik lebih mudah 

membayangkan keadaan langsung dilapangan. 

Menurut Azhar Arsyad (2016: 19-20), Media pembelajaran juga berfungsi 

sebagai alat bantu mengajar untuk mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan 

belajar. Media pembelajaran digunakan untuk: 

(1) membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, 

(2) membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, 

(3) menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

(4) memudahkan penafsiran data, dan 

(5) memadatkan informasi. 

Media pembelajaran bermanfaat dalam: 

(1) memperjelas pesan dan informasi, 

(2) meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik, 

(3) mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, tenaga misalnya objek 

yang terlalu kecil dapat diperjelas, proses yang terlalu cepat dapat 

diperlambat atau diulang, 

(4) memberi pengalaman yang sama kepada semua peserta didik (Azhar 

Arsyad, 2016: 29-30). 

Menurut Hujair (2015: 7) media pembelajaran berfungsi untuk merangsang 

pembelajaran dengan: 

(1) Menghadirkan  objek  sebenarnya,  media  pembelajaran  menghadirkan 

objek sebenarnya seperti gambar atau video yang terjadi dilapangan yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

(2) Membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya, jika biasanya tulisan hanya 

menggambarkan lewat kata lalu pembaca mengimajinasikan, adanya media 
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dapat membuat duplikasi secara nyata misal duplikasi objek dengan media 

animasi 

(3) Membuat konsep abstrak ke konsep konkret, seperti pada kerucut 

pengalaman Dale media pembelajaran membuat pemahaman peserta didik 

yang tadinya abstrak atau hanya dari simbol verbal menjadi konkret dengan 

adanya pengalaman langsung. 

(4) Memberi kesamaan persepsi, setiap peserta didik memiliki pemahaman 

dengan tingkatan berbeda-beda, tetapi adanya media pembelajaran 

membuat peserta didik memiliki kesamaan persepsi dalam menangkap apa 

maksud dari materi yang diajarkan menggunakan media pembelajaran. 

(5) Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. Media pembelajaran 

dibuat untuk mengefisienkan waktu, karena di dalam kelas tidak mungkin 

melakukan pembelajaran dengan menyuruh siswa membaca lembar demi 

lembar untuk mendapatkan pemahaman. 

(6) Menyajikan ulang informasi secara konsisten. 

(7) Memberi suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, satai, dan 

menarik, sehingga dapat mencapai tujuan belajar. 

Menurut Jamal (2013: 320-321), media pembelajaran memiliki fungsi utama 

antara lain: 

(1) Atensi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menarik dan mengarahkan 

perhatian mahasiswa dalam berkonsentrasi pada isi pelajaran. 

(2) Motivasi, yaitu mendorong mahasiswa untuk lebih giat belajar. 

(3) Afeksi, yaitu menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap mahasiswa 

terhadap materi pelajaran dan orang lain. 
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(4) Kompensatori,   yaitu   mengakomodasi   mahasiswa   yang   lemah   dalam 

menerima materi yang bersifat verbal atau teks. 

(5) Psikomotorik, yaitu mengakomodasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

praktik. 

(6) Evaluasi, yaitu mampu menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan 

respons pembelajaran. 

Selain enam fungsi utama tersebut, media pembelajaran juga memiliki fungsi 

yaitu memperjelas proses pembelajaran, efisiensi waktu dan tenaga, 

meningkatkan kualitas hasil belajar, memungkinkan melaksanakan pembelajaran 

di mana saja dan kapan saja, mendorong guru agar lebih produktif, 

mengakomodasi keterbatasan panca indera dan masih banyak hal lagi. Selain itu, 

menurut Daryanto (2016: 5-6) media pembelajaran memiliki fungsi yaitu: 

(1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. 

(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan indera. 

(3) Memotivasi gairah belajar. 

(4) Memungkinkan siswa belajar mandiri. 

(5) Memberi rangsangan dan pengalaman yang sama pada setiap siswa. 

Media pembelajaran interaktif yang bersifat dinamis sangat mendukung jika 

digunakan dalam proses pembelajaran, karena media pembelajaran interaktif 

mampu menjelaskan materi yang mempunyai daya abstraksi tinggi dan rumit. 

Media pembelajaran interaktif dapat diisi banyak sekali materi teori, praktik, 

maupun benda asli dalam bentuk text maupun visual, (Suyitno, 2016:102). 
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c. Karakteristik Media Pembelajaran 

Klasifikasi merupakan kegiatan untuk mengelompokkan hal-hal berdasarkan 

acuan tertentu. Dalam hal ini, media pembelajaran diklasifikasikan sesuai dengan 

tingkatan bentuk, tampilan, kegunaan, kemudahan dan lain-lain. Jamal (2013: 323) 

membagi media pembelajaran menjadi 3 golongan besar, yaitu: 

(1) Media Audio, yaitu media yang menitikberatkan pada olah vokal atau suara. 

(2) Media Visual, yaitu media yang dapat menampilkan gambar-gambar diam. 

(3) Media Audio Visual, yaitu media yang dapat menampilkan kombinasi antara 

suara dan tampilan gambar-gambar. 

Media juga dapat dikategorikan sebagai berikut: 

(1) Audio: Kaset audio, siaran radio, telepon, MP3, dan lain-lain. 

(2) Cetak: Buku, modul, diktat, brosur, leaflet, gambar, foto. 

(3) Audio cetak: Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. 

(4) Proyeksi visual diam: Over Head Transparant (OHT), Slide. 

(5) Proyeksi audio visual diam: Slide bersuara. 

(6) Visual gerak: Film/video tanpa suara. 

(7) Audio visual gerak: Video, VCD, DVD, film, televisi. 

(8) Objek fisik: Benda nyata, model.  

(9) Manusia dan lingkungan: Guru, tutor, narasumber, pustakawan, laboran. 

(10) Komputer. 

Daryanto  (2016:  19-36)  membagi  karakteristik  media  pembelajaran 

kedalam dua jenis yaitu: 

(1) Media pembelajaran dua dimensi 

Media dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar yang berada pada satu 

bidang datar. Jenis dari media dua dimensi meliputi: 
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(a) Media  grafis,  disajikan secara visual  yang  menggunakan titik-titik, garis-

garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan atau simbol visual lain dengan maksud 

menggambarkan dan merangkum ide, data atau kejadian. Kelebihan dari 

media grafis adalah selain bentuknya sederhana media grafis mudah 

diperoleh, harganya ekonomis, dapat menyampaikan rangkuman, 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu tanpa memerlukan peralatan 

khusus. Media visual mudah dalam penempatan dan dapat divariasikan 

antara media grafis satu dengan lainnya. Contoh dari media grafis adalah 

gambar/foto, grafik, bagan, poster dan lain sebagainya. 

(b) Media bentuk papan, terdiri dari papan tulis, papan tempel, papan flanel dan 

papan magnet. 

(c) Media cetak, terdiri dari buku pelajaran, surat kabar dan majalah 

ensiklopedia, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Kelebihan dari 

media cetak yaitu belajar sesuai dengan kecepatan masing- masing, materi 

dapat diulang seusai kemauan pembaca, ada daya tarik verbal dan visual. 

(2) Media pembelajaran tiga dimensi 

Proyeksi yang menampilkan secara visual tiga dimensional, kelompok media 

dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat pula 

berwujud tiruan yang dapat mewakili benda aslinya. 

d. Media Audio Visual 

Media pembelajaran audio visual merupakan media yang menggabungkan 

media audio yang dapat didengar, dan media visual yang dapat dilihat. Video 

pembelajaran adalah salah satu bentuk media pembelajaran dalam pengertian 

media pembelajaran audio visual tersebut. Untuk menunjukkan tahap-tahap pada 

proses kerja dengan jelas pada pembelajaran vokasional,  dapat  digunakan media  
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video  (Howe  &  Staden: 2015). Proses yang berlangsung sangat cepat atau tidak 

tampak, misalnya karena alasan keselamatan, tertutup oleh casing, dapat 

menggunakan animasi sebagai ilustrasi. Media video pembelajaran adalah media 

yang sesuai untuk menyampaikan pesan berupa pengetahuan dan keterampilan. 

Informasi yang diperoleh peserta didik dengan cara  mengkonstruksi  pengetahuan  

dan pemahaman akan disimpan oleh otak dalam memori jangka panjang 

(Santrock, 2008: 316). 

Menurut Hujair (2015: 119) media audio-visual adalah seperangkat alat yang 

dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antar gambar dan 

suara membentuk karakter sama dengan obyek aslinya. Alat-alat yang termasuk 

dalam kategori media audio-visual adalah televisi, video-VCD, sound slide, dan 

film. 

Azhar (2011: 94) menjelaskan bahwa media audio visual merupakan 

penggabungan antara media visual ditambah dengan suara. Dalam pengadaan 

media ini membutuhkan pekerjaan tambahan. Salah satu pekerjaan yang penting 

dan akan menyita banyak waktu serta persiapan dalam pembuatan media ini 

adalah penulisan naskah dan storyboard. 

Munir (2013) mengembangkan media pembelajaran pengolah angka 

(spreadsheet) berbasis video screencast. Pengembangan dilakukan dengan 

tahapan berikut. 

(1) preparation, menyiapkan alat dan materi yang dibutuhkan, 

(2) recording, merekam semua kegiatan yang dilakukan pada layar monitor, 

(3) editing,  menambahkan  teks,  audio  atau  narasi,  efek  zoom  dan  efek 

animasi, 
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(4) publishing, menjadikan video menjadi satu kesatuan, mengkonversi format 

video menjadi mp4, dan 

(5) finishing, membuat kuis dan menggabungkannya dengan video menjadi satu 

kesatuan. 

Penyusunan naskah video pembelajaran mencakup unsur visual dan unsur 

audio (Daryanto, 2016: 112-114). Unsur visual meliputi:  

(1) orang, yaitu pemain 

(2) setting, atau tempat adegan berlangsung, 

(3) property, yaitu segala benda yang digunakan, 

(4) lighting atau pencahayaan, dan 

(5) gerak, yang mencakup gerak primer berupa gerakan benda, dan gerak 

sekunder berupa gerakan kamera. 

Unsur audio meliputi: 

(1) suara pemain, berupa dialog, monolog, komentar atau narasi 

(2) sound effect, dan 

(3) musik. 

Menurut  Azhar  (2011:  49-50),  media  video  dapat  menggambarkan suatu 

kondisi atau keadaan dengan suara secara alamiah atau suara yang disesuaikan. 

Berikut ini merupakan keuntungan media video. 

(1) Melengkapi  pengalaman  dasar  mahasiswa.  Video  dapat  menunjukkan 

sesuatu hal dari perspektif yang berbeda. 

(2) Menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilakukan secara 

berulang jika diperlukan. 

(3) Mendorong dan meningkatkan motivasi belajar. 
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(4) Mengandung nilai positif dan membangun pemikiran mahasiswa untuk 

berdiskusi secara berkelompok. 

(5) Video dapat ditunjukkan pada kelompok belajar skala besar, kecil maupun 

sedang, bahkan baik pula secara privat atau individu. 

Keterbatasan media video: 

(1) Pengadaannya memerlukan waktu dan biaya yang tinggi.  

(2) Pada  saat  pemutaran  materi  melalui  video,  tidak  semua  mahasiswa 

mampu dengan cepat mengikuti penjabaran informasi, kecuali dapat 

digunakan secara mandiri oleh mahasiswa. 

(3) Tidak semua video yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar, 

kecuali video yang sengaja dirancang dan diproduksi khusus untuk 

pembelajaran tertentu. 

Media video-VCD, sebagai media pembelajaran juga tidak terlepas dari 

kelebihan dan kelemahannya, berikut adalah kelebihan dan kekurangan media 

video-VCD menurut Hujair (2015: 123-124). 

Kelebihan media video: 

(1) Menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara 

realistik, sehingga sangat baiak untuk menambah pengalaman belajar. 

(2) Sifatnya yang audio-visual, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan dapat 

menjadi pemicu atau memotivasi pembelajar untuk belajar 

(3) Sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar psikomotorik 

(4) Dapat  mengurangi  kejenuhan  belajar,  terutama  jika  dikombinasikan 

dengan teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan yang 

ditanyakan. 
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(5) Menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang objek belajar yang 

dipelajari pembelajar. 

(6) Portable dan mudah didistribusikan. 

Kelemahan media video: 

(1) Pengadaannya memerlukan biaya mahal. 

(2) Tergantung pada energi listrik, sehingga tidak dapat dihidupkan di segala 

tempat. 

(3) Sifat komunikasi searah, sehingga tidak dapat memberi peluang untuk 

terjadinya umpan balik. 

(4) Mudah tergoda untuk menayangkan kaset VCD yang bersifat hiburan, 

sehingga suasana belajr akan terganggu. 

Dari uraian-urain diatas dapat disimpulkan bahwa media audio-visual atau 

video adalah media pembelajaran yang menggabungkan visualisasi atau 

penggambaran dan audio atau suara pendukung disertai berbagai ketentuan 

didalam nya sehingga media dapat dikemas secara menarik dan dapat digunakan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Media audio-visual 

termasuk media pembelajaran yang dalam pengadaannya membutuhkan waktu 

yang lama dan karena proses persiapan dan pelaksanaannya tidak mudah. 

Untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang 

ada, berikut ini merupakan aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran 

menurut Wahono (2006). 

(1) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

(a) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media 

pembelajaran. 

(b) Reliable (dapat dipercaya/diandalkan). 
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(c) Maintainable (dapat dikelola dengan mudah). 

(d) Useable (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya). 

(e) Ketepatan   pemilihan   jenis   aplikasi/perangkat   lunak/tool   untuk 

pengembangan. 

(f) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/ dijalankan di 

berbagai perangkat keras dan perangkat lunak).  

(g) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi: 

petunjuk instalasi (jelas, singkat, lengkap),  trouble shooting (jelas, 

terstruktur, dan antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan 

alur kerja program). 

(h) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat 

dipakai kembali rangka pengembangan media pembelajaran) 

(2) Aspek Desain Pembelajaran 

(a) Kejelasan tujuan pembelajaran. 

(b) Keterkaitan tujuan pembelajaran dengan KD/Kurikulum. 

(c) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran. 

(d) Interaktivitas. 

(e) Pemberian motivasi belajar. 

(f) Kontekstual dan aktual. 

(g) Kelengkapan dan kualitas bahan belajar. 

(h) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. 

(i) Kedalaman materi. 

(j) Kemudahan untuk dipahami. 

(k) Sistematis, runut, alur logika jelas. 

(l) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan. 
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(m) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran. 

(n) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi. 

(o) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

(3) Aspek Komunikasi Visual 

(a) Komunikatif 

(b) Kreatif  

(c) Sederhana dan menarik 

(d) Audio 

(e) Visual 

(f) Animasi dan simulasi 

(g) Tata letak interaktif 

Menurut Ariani dan Haryanto (2010: 10), media video dapat dinilai dari 

berbagai aspek, salah satunya adalah komunikasi visual. Aspek ini meliputi: 

(1) Komunikatif, yaitu sesuai dengan pesan dan dapat sejalan dengan apa yang 

diinginkan. 

(2) Kreatif, yaitu setiap ide sekaligus penuangan gagasannya harus menarik 

peserta didik. 

(3) Audio, yaitu meliputi hal-hal yang mendukung pembuatan video meliputi 

narasi, sound effect, dan backsound musik. 

(4) Visual, yaitu komponen dalam media pembelajaran yang meliputi layout 

design, typography dan warna. 

(5) Media bergerak (animasi), yaitu komponen dalam media pembelajaran yang 

meliputi media bergerak serta gaya pergantian tampilan media. 
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(6) Layout Interactive (tata letak), yaitu dalam media pembelajaran perletakkan 

gambar dan tulisan harus proporsional agar komunikatif dan memudahkan 

pembaca menerima informasi yang disajikan. 

Walker & Hess dalam Azhar (2011: 175-176) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui kulaitas media pembelajaran harus memperhatikan kriteria sebagai 

berikut. 

(1) Kualitas isi dan tujuan 

(a) Ketepatan 

(b) Kepentingan 

(c) Kelengkapan 

(d) Keseimbangan 

(e) Minat/ perhatian 

(f) Keadilan 

(g) Kesesuaian dengan situasi siswa 

(2) Kualitas instruksional 

(a) Memberikan kesempatan belajar 

(b) Memberikan bantuan untuk belajar 

(c) Kualitas memotivasi 

(d) Fleksibilitas instruksionalnya 

(e) Hubungan dengan program pembelajaran lainnya 

(f) Kualitas sosial interaksi instruksionalnya 

(g) Kualitas tes dan penilaiannya 

(h) Dapat memberi dampak bagi siswa 

(i) Dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya.  
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(3) Kualitas teknis 

(a) Keterbacaan 

(b) Mudah digunakan 

(c) Kualitas tampilan/ tayangan 

(d) Kualitas penanganan jawaban 

(e) Kualitas pengelolaan programnya 

(f) Kualitas pendokumentasiannya 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang baik 

dapat dinilai dari berbagai aspek seperti berikut.  

(1) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

(a) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media 

pembelajaran. 

(b) Reliable (dapat dipercaya/diandalkan) 

(c) Maintainable (dapat dikelola dengan mudah) 

(d) Usable (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 

(e) Ketepatan   pemilihan   jenis   aplikasi/perangkat   lunak/tool   untuk 

pengembangan 

(f) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/ dijalankan di 

berbagai perangkat keras dan perangkat lunak) 

(g) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat 

dipakai kembali rangka pengembangan media pembelajaran) 

(2) Aspek Desain Pembelajaran 

(a) Kejelasan tujuan pembelajaran 

(b) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

(c) Pemberian motivasi belajar 
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(d) Kontekstual dan aktual 

(e) Kelengkapan dan kualitas bahan belajar 

(f) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

(g) Kedalaman materi 

(h) Kemudahan untuk dipahami 

(i) Sistematis, runut, alur logika jelas 

(j) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

(3) Aspek Komunikasi Visual 

(a) Komunikatif 

(b) Kreatif 

(c) Sederhana dan menarik 

(d) Audio 

(e) Visual 

(f) Animasi dan simulasi 

(g) Tata letak interaktif 

(h) Media bergerak 

2. Animasi 

a. Pengertian Animasi 

Animasi menurut Agus Suheri (2006: 2) “Merupakan kumpulan gambar yang 

diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan”. Animasi mewujudkan ilusi 

(illusion) bagi pergerakkan dengan memaparkan atau menampilkan satu urutan  

gambar  yang berubah  sedikit  demi  sedikit (progressively) pada kecepatan yang 

tinggi. Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. 

Animasi membolehkan sesuatu objek yang tetap atau statik dapat bergerak dan 

kelihatan seolah-olah hidup. Animasi multimedia merupakan proses pembentukan 
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gerak dari berbagai media atau objek yang divariasikan dengan efek-efek dan filter, 

gerakan transisi, suara-suara yang selaras dengan gerakan animasi tersebut. 

Animasi di dalam sebuah aplikasi multimedia dapat menjanjikan suatu visual 

yang lebih dinamik serta menarik kepada penonton karena animasi memungkinkan 

sesuatu yang mustahil atau kompleks berlaku di dalam kehidupan sebenarnya 

direalisasikan di dalam aplikasi tersebut. Efektifitas   animasi   dalam   pembelajaran   

tidak   hanya   berhubunan   dengan bagaimana animasi itu diterima dan dikonsepkan, 

namun juga bagaimana animasi tersebut dirancang. Ada tiga jenis format animasi 

menurut Dina Utami (2007: 1) yaitu:  

(1) Animasi tanpa sistem control 

Animasi ini hanya memberikan gambaran kejadian sebenarnya (behavioural 

realism), tanpa ada kontrol  sistem. Misal untuk pause, memperlambat kecepatan 

pergantian frame, zoom in, zoom out dll. 

(2) Animasi dengan sistem control 

Animasi ini dilengkapi dengan tombol kontrol. Misal tombol untuk pause, 

zoom in, zoom out, dll. 

(3) Animasi manipulasi langsung 

Animasi manipulasi langsung menyediakan fasilitas untuk pengguna 

berinteraksi   langsung dengan kontrol   navigasi (missal tombol dan slider). Pengguna 

bebas untuk menentukan arah perhatian. Menekan tombol atau menggeser slider 

akan menyebabkan perubahan keadaan. Hasilnya dapat langsung dilihat dan 

kejadiannya dapat diulang-ulang. Animasi yang tidak dilengkapi sistem kontrol 

memiliki kelemahan, bisa jadi animasi terlalu cepat, pengguna tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk memperhatikan detil tertentu karena tidak ada fasilitas untuk pause 

dan zoom in. 
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Animasi dengan sistem control memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan 

animasi dengan kapasitas pemrosesan informasi mereka. Namun hal   ini   pun   masih   

memiliki   kekurangan,   penelitian   menunjukkan   bahwa kurangnya pengetahuan 

awal (prior knowledge) atas materi yang dipelajari menyebabkan murid tidak tahu 

mana bagian yang penting dan harus diperhatikan guna memahami materi dan yang 

tidak. Seringkali murid lebih memperhatikan bagian yang tampak lebih menonjol 

secara perseptual. 

b. Konsep Dasar Animasi 

Konsep dari animasi menurut Novian Wahyu S (2005: 21) adalah 

“menggambarkan sulitnya menyajikan informasi dengan satu gambar saja, atau 

sekumpulan gambar. Demikian juga tidak dapat menggunakan teks untuk 

menerangkan informasi”. 

Konsep dasar animasi dan istilah menurut Fikri Alami (2005: 7) diantaranya: 

(1) Movie 

Animasi  yang  anda  buat  dalam  flash  secara  umum  disebut  dengan movie. 

Dalam membuat animasi maka seseorang akan mengatur jalan cerita dari animasi  

tersebut.  Membuat  beberapa  objek  dan  merangkainya  menjadi  suatu bagian yang 

bermakna tertentu. Suatu movie terkadang terdiri dari beberapa animasi  yang  

terkadang  disebut  movie  clip.  Clip-clip  movie  tersebut  dapat dirangkai kembali 

menjadi movie baru. Suatu animasi/movie clip akan dijalankan dalam suatu skenario 

yang dapat dianalogkan sebagai suatu episode. 

(2) Objek 

Sebelum membuat animasi maka terlebih dahulu anda akan membuat objek. 

Baru kemudian anda akan mengatur gerakan-gerakan dari objek tersebut. Flash 
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menyediakan tool untuk membuat objek sederhana seperti garis, lingkaran, 

persegi empat. 

(3) Teks 

Pada toolbox disediakan fasilitas untuk menulis teks. Dengan teks anda 

dapat menulis pesan yang akan anda sampaikan pada animasi anda. Selain itu 

pesan/teks dapat anda buat dalam bentuk animasi. Anda dapat menjalankan teks 

sesuai dengan animasi yang anda inginkan. Dalam flash teks dikategorikan dalam 

3 jenis yaitu, teks statis label, teks dinamis dan teks input. 

(4) Sound 

Animasi yang anda buat dapat disertakan dengan sound agar tampak 

lebih menarik. Penambahan sound pada suatu movie akan memperbesar 

ukuran file  anda.  Format  sound  yang  dapat  anda  pergunakan  dalam  flash  

dapat bermacam-macam seperti WAV, MP3. Anda dapat mengimport sound dari 

luar tetapi untuk sound-sound tertentu telah disediakan di dalam program flash. 

c. Animasi dalam Pembelajaran 

Animasi  pada saat  ini  banyak  dimanfaatkan  untuk  berbagai  kebutuhan  

dalam berbagai kegiatan mulai dari kegiatan santai sampai serius, maupun sebagai 

fungsi utama sampai fungsi tambahan atau hiasan. Animasi dibangun berdasarkan 

manfaatnya sebagai perantara atau media yang digunakan untuk berbagai kebutuhan 

diantaranya sebagai media presentasi. 

Pada media presentasi, animasi digunakan untuk membuat menarik perhatian 

para penonton   atau   peserta   presentasi   terhadap   materi   yang   disampaikan   

oleh presenter. Dengan penambahan animasi pada media presentasi membawa 

suasana presentasi menjadi tidak kaku. Dengan penambahan animasi diharapkan 
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dapat tercapai penyampaian informasi atau terjadinya komunikasi yang baik dalam 

kegiatan presentasi. 

Menurut Agus Suheri (2006: 29) Fungsi animasi dalam presentasi diantaranya: 

(1) Menarik Perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras. 

(2) Memperindah   tampilan   presentasi. 

(3) Memudahkan   susunan presentasi. 

(4) Mempermudah penggambaran dari suatu materi. 

Animasi memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit 

atau komplek atau sulit untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata- kata  

saja.  Dengan  kemampuan  ini  maka  animasi  dapat  digunakan  untuk 

menjelaskan suatu materi yang secara nyata tidak dapat dilihat oleh mata, dengan 

cara  melakukan  visualisasi  maka  materi  yang  dijelaskan  dapat  digambarkan. 

Selain itu animasi sebagai media ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai 

perangkat ajar yang siap kapan saja untuk mengajarkan materi yang telah 

dianimasikan, terutama dengan adanya teknologi interaktif pada saat ini baik 

melalui perangkat komputer ataupun perangkat elektronik lainnya. 

3. Total Station Nikon DTM-322 

a. Pengertian Total Station 

Total Station adalah instrumen optis/elektronik yang digunakan dalam 

pemetaan dan konstruksi bangunan. Total Station merupakan teodolit terintegrasi 

dengan komponen pengukur jarak elektronik (electronic distance meter (EDM)) 

untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Total Station 

banyak digunakan dalam pemetaan lahan, seperti pemetaan topografi untuk 

konstruksi jalan dan bangunan. Total Station juga digunakan di situs arkeologi 

untuk mengukur kedalaman penggalian, dan oleh kepolisian untuk melakukan 
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investigasi tempat kejadian perkara. Total Station yang sudah dilengkapi dengan 

EDM (Electric Distance Meter) pengukur jarak, perbedaan yang lain terdapat pada 

record yang terdapat di Total Station yang berguna merekam hasil pengukuran. 

Perbedaan yang menonjol adalah  ketelitiannya. Penggunaan Total Station pada 

umumnya sama dengan penggunaan pada theodolite hanya saja perlu mengerti 

fungsi tombol-tombol tambahan dari Total Station tersebut yang setiap merk 

berbeda-beda (Wardhana, 2015).  

Total Station merupakan alat yang sering digunakan dalam surveying, 

teknik sipil, dan konstruksi karena Total Station dapat mengukur jarak maupun 

sudut. Tampilan Total Station mirip dengan theodolith digital, perbedaannya 

adalah Total Station telah dikombinasikan dengan komponen pengukur jarak 

secara otomatis. Total Station dapat mengukur jarak horisontal dan vertikal 

secara mendatar maupun miring. Fungsi dasar Total Station adalah dapat 

menyimpan data pekerjaan dengan skala yang besar. Sama seperti Theodolith 

digital, semua fungsi dari Total Station dikendalikan oleh mikroprosesor, yang 

diakses sebagai keyboard dan display (Gill dan Ashwan, 2016).  

Total Station (TS) merupakan gabungan EDM, theodolite, kalkulator dan 

media rekaman yang dijadikan satu. Total Station merupakan alat ukur jarak 

pendek yang dirancang untuk pengukuran teliti dengan menggunakan sinar 

inframerah sebagai gelombang pembawa dimana dapat langsung dikoreksi 

terhadap pengaruh kondisi atmosfer (Fajriyanto, 2009). Total Station merupakan 

alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada 

dasar alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasr 

berbentuk membulat (piringan) yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu 

vertikal dan horisontal. Menurut Gill dan Ashwan (2016), Total Station terdiri dari 



33 
 

3 komponen dasar yang dijadikan satu unit integral. Tiga komponen tersebut 

adalah sebagai berikut:  

(1) EDM (Electronic Distance Meter) atau instrumen pengukur jarak.  

(2) Komponen pengukuran sudut horisontal.  

(3) Komponen komputer atau mikroprosesor. 

b. Fungsi Total Station 

Total Station digunakan untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan 

data, seperti: 

1) Pengukuran Sudut 

Dengan Total Station kita dapat melakukan pengukuran sudut dengan 

teknik electro-optical scanning melalui piringan atau silinder kaca yang memiliki 

penunjuk skala yang sangat presisi. Sebuah Total Station dengan fitur terbaru 

dapat melakukan pengukuran sudut dengan nilai ketelitian hingga 0.5 arc-second. 

Sedangkan jenis Total Station biasa hanya mampu melakukan pengukuran sudut 

hingga nillai 5 atau 10 arc-second. 

2) Pengukuran Jarak 

Fungsi selanjutnya dari Total Station adalah untuk melakukan pengukuran 

jarak. Pengukuran jarak oleh Total Station ini memanfaatkan teknologi sinyal 

inframerah yang termodulasi, sinyal ini dipancarkan oleh komponen pemancar 

kecil yang berada di dalam instrumen optik, lalu akan direfleksikan kembali oleh 

prisma reflektor atau objek yang berada pada titik survei. 

Pola yang terdapat dalam gelombang sinyal yang dipantulkan akan 

diterjemahkan oleh komputer yang ada pada Total Station. Hasil pengukuran 

jarak akan dapat diperkirakan setelah beberapa kali melakukan pemancaran dan 
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penerimaan frekuensi inframerah, setelah itu baru dapat mulai dihitung jumlah 

bulat dari panjang gelombang ke target pada setiap frekuensinya. 

3) Pengukuran Koordinat 

Sebuah titik koordinat tidak dikenal yang terhubung dengan koordinat jelas, 

dapat diperkirakan letak koordinatnya menggunakan instrumen Total Station 

sepanjang sebuah garis lurus penglihatan dapat menghubungkan kedua titik 

tersebut. 

Sudut dan jarak dapat diukur dari titik Total Station ke titik survei, sedangkan 

titik koordinat (titik x, y, dan z) dapat diketahuhi dengan menggunakan rumus 

perhitungan trigonometri dan triangulasi pada titik survei. Untuk masalah ini, 

beberapa Total Station telah dilengkapi dengan perangkat penerima Global 

Navigation Satellite System, sehingga titik koordinat dapat diketahui dengan lebih 

mudah. 

4) Pengumpulan dan Pemrosesan Data 

Beberapa model Total Station telah dilengkapi fitur penyimpanan data 

elektronik secara internal untuk mencatat data-data hasil pengukuran. Sementara 

untuk model lainnya masih harus menggunakan pencatat atau penyimpan data 

eksternal. Setelah data tersebut ditransfer ke komputer, software khusus pada 

komputer akan secara otomatis menerjemahkan hasil dan memvisualisasikan 

peta dari area yang telah disurvei. 
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c. Bagian-bagian Alat Total Station 

 

Gambar 1. Bagian-bagian Total Station (Trimble Navigation Limited 

Engineering and Construction Division: 2008) 
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Gambar 2. Bagian-bagian Total Station (Trimble Navigation Limited 

Engineering and Construction Division: 2008) 
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d. Kelengkapan Unit 

Adapun kelengkapan unit Total Station (PT. Jelajah Survey Konsultan, 

2011), antara lain: 

(1) Nikon NPL 302 series 1 buah 

(2) Tutup lensa 1 buah 

(3) Charger baterai 1 buah 

(4) Battery AA 4 buah 

(5) Toolkit 1 set 

(6) Kotak plastik tempat alat 1 buah 

(7) Silicon clooth 1 buah 

(8) Plastik hujan untuk alat 1 buah 

(9) CD manual bahasa Inggris 1 buah 

 

e. Tombol-tombol Operasi 

 

Gambar 3. Tampilan Layar Total Station (PT. Jelajah Survey Konsultan, 2011) 

Keterangan: 
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 : Tombol Power, fungsi untuk menyalakan/mematikan instrumen 

 : Illumination, fungsi untuk menyalakan layar 

 

: Menu, fungsi untuk masuk/memilih menu pengukuran 

 

 
: Mode, berfungsi untuk mengganti fungsi keypad dari Alphabet ke 

Numeric 

 : Record/Enter, berfungsi untuk eksekusi perintah/merekam data 

 : Escape, berfungsi untuk membatalkan/kembali ke perintah sebelumnya 

 : MSR1/MSR2, untuk melakukan pengukuran/setting mode pengukuran 

 : Display, berfungsi untuk mengganti tampilan pada layar 

 : STN, untuk input Station atau angka 7, atau huruf A, B, C 

 : S-O, untuk melakukan stake-out, atau input angka 8, atau huruf D, E, F 

 
: O-S, untuk melakukan pengkuran off set, atau input angka 9, atau huruf 

G, H, I 

 
: PROGRAM, untuk masuk menu program atau input angka 4, atau huruf 

J, K, L 

 
: Lumi-Guide, untuk menyalakan lumi guide sewaktu pekerjaan stake-

out, atau input angka 5 atau huruf M, N, O 

 
: DATA, berfungsi untuk melihat data secara cepat (shortcut ke menu 

Data) atau input angka 6 atau huruf P, Q, R 

 
: USR, berfungsi sebagai shorcut ke perintah HT, Targer, COGO dsbnya 

atau input angka 1 atau huruf S, T, U 

 
: COD, berfungsi sebagai shortcut ke pemberian code, atau input angka 

3 atau huruf Y, Z 

 
: HOT KEY, untuk masuk ke menu HT, Suhu dan tekanan, Target 

dsbnya atau input tanda -, + 

 : Buble indicator, untuk mengetahui posisi Nivo/tilt sensor 
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4. Stake Out 

a. Pengertian Stake Out 

Menurut Suryana (2014), pengukuran dan pematokan (setting out/stake out) 

adalah pekerjaan tahap awal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,  sebelum 

malaksanakan pengukuran dan pematokan juru ukur perlu menyiapkan dokumen 

gambar kerja (gambar rencana, gambar denah ruang dan gambar denah pondasi). 

Pada pengukuran dan pematokan bangunan gedung serta bloking dan kavling 

perumahan dengan bentuk ruang siku siku dapat dipergunakan 2 (dua) cara yaitu 

dengan cara menerapkan rumus  Phytagoras untuk menghitung  panjang sisi 

segitiga. Pada umumnya untuk membuat kesikuan gedung di lapangan 

menggunakan perbandingan sisi segitiga dengan ukuran  sisi segitiga 60 cm: 80 

cm : 100 cm,  3 m: 4 m : 5 m, 6 m: 8 m : 10 m dsb, pada cara ini menggunakan 

alat ukur jarak datar  pita ukur baja panjang 30 m atau 50 m dengan ketelitian 

bacaan mm. Selain cara sederhana pada pengukuran dan pematokan dapat juga 

menerapkan  sistem koordinat, alat yang digunakan pada cara ini adalah teodolit 

manual, teodolit digital atau teodolit total station (TS) dengan ketelitian bacaan 

sudut satuan detik, pada pelaksanaan sistem ini juru ukur dapat 

melakukan  pekerjaan pengukuran dan pematokan titik-titik as sesuai data ukuran 

yang ada pada gambar denah ruang yang sudah dihitung jarak dan sudut 

datarnya, dengan sekali berdiri teodolit pada patok tetap sebagai referensi dapat 

melaksanakan pengukuran dan pematokan semua titik as gedung sesuai 

kemampuan  jarak bidik minimum dan maksimum teodolit.  
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1) Garis Sempadan (Rooi) 

Pada pekerjaan pengukuran dan pematokan garis sempadan (Rooi) 

bangunan dan titk tetap (benchmark) harus sesuai persyaratan  yang ditentukan 

dan  bekerjasama dengan instansi yang terkait, pada awal pekerjaan pengukuran 

dan pematokan. 

2) Datum Utama dan Sekunder 

(1) Sebagai ketinggian (level) referensi, patok tetap yang ada di lapangan 

digunakan sebagai referensi atau pedoman. Patok permanen dibuat dari 

beton dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi sesuai dengan persyaratan, 

ditempatkan pada daerah aman serta diikat dan  ditandai dengan teliti, Patok 

tetap referensi harus dijaga sampai akhir pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan. Patok tetap referensi ini merupakan referensi semua 

pengukuran dan pematokan gedung (jarak dan sudut datar serta koordinat). 

(2) Pengukuran titik dan level lainnya dikerjakan secara teliti menggunakan alat 

sipat datar (Waterpass) dan theodolite yang telah dikalibrasi. 

(3) Kontraktor harus memberitahu pengawas secara tertulis setiap 

ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi site dan jika menemui keraguan 

atas data patok tetap referensi. 

(4) Kontraktor bertanggung-jawab atas semua hasil pengukuran. Pengawasan 

oleh pengawas resmi tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor. 

3) Papan Referensi Evaluasi 

(1) Papan referensi bangunan dibuat dari kayu dan dipasang dengan kokoh dan 

akurat pada posisinya. 

(2) Tanda referensi bangunan dibuat dari kayu dengan ukuran lebar minimum 

150 mm dan tebal 20 mm. 
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(3) Referensi elevasi bangunan sama dengan datum utama, kecuali ditentukan 

lain. 

(4) Setelah selesai pemasangan referensi bangunan, kontraktor harus 

melaporkan kepada pengawas untuk inspeksi dan persetujuan. 

(5) Semua tanda yang menunjukan as dan elevasi harus dibuat dari cat terang 

dan tahan cuaca, menggunakan simbol standard yang disetujui pengawas. 

4) Pengukuran Site 

(1) Kontraktor harus memulai pekerjaan berpedoman pada as utama dan as 

referensi seperti yang terlihat pada rencana tapak dan bertanggung jawab 

penuh atas hasil pengukuran. 

(2) Kontraktor harus menyediakan material, alat dan tenaga kerja, termasuk juru 

ukur yang berpengalaman, dan setiap saat diperlukan harus siap 

mengadakan pengukuran ulang. 

(3) Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara 

patok tetap utama selama pekerjaan pembangunan. Kontraktor bertanggung 

jawab untuk memelihara patok sekunder di lapangan dengan jumlah dan 

posisi sesuai pengarahan pengawas. 

5) Tahapan-tahapan Pematokan dan Pengukuran 

Tahapan-tahapan pengukuran dan pengukuran yang harus dilakukan oleh 

juru ukur dalam menerapkan sistem ini adalah sebagai berikut: 

(1) Menginterpretasi data dan informasi yang disajikan pada gambar kerja 

(gambar site plan,  denah ruang dan pondasi).  

(2) Menghitung jarak datar dan sudut datar setiap as gedung sesuai gambar 

kerja.  

(3) Menyajikan hasil hitungan dalam bentuk tabel.  
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(4) Menentukan garis sempadan ( Rooi ) bangunan sesuai gambar rencana (site 

plan) 

(5) Menentukan basis ukur sebagai pedoman pengukuran jarak dan sudut datar. 

(6) Menentukan setiap as bangunan gedung sesuai jarak dan sudut datar yang 

telah dihitung. 

(7) Mengontrol kesikuan dan jarak datar sesuai data ukuran yang tersedia pada 

gambar denah ruang dan pondasi 

(8) Menghitung kebutuhan bahan konstruksi bowplank. 

(9) Memasang patok bowplank menerus sesuai bentuk dan ukuran gedung 

(10) Menentukan peil lantai ( ± 0.00 )  

(11) Memindah as ukuran gedung pada konstruksi bowplank 

(12) Mengontrol kesikuan dan jarak sesuai denah ruang dan pondasi 

b. Perhitungan Jarak dan Sudut Datar As Gedung 

Pada pelaksanaan   pengukuran dan pematokan  sistem koordinat, 

perhitungan jarak dan besaran sudut datar sisi miring setiap as gedung 

berdasarkan data dan informasi yang disajikan pada  gambar denah ruang dan 

pondasi harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan kalkulator atau 

komputer  dengan aplikasi exel proses perhitungan harus dilaksanakan minimum 

dua kali agar menghasilkan data ukuran jarak dan sudut datar yang akurat, hasil 

hitungan jarak dan sudut datar disajikan mulai besaran sudut datar terkecil sampai 

dengan besaran sudut datar terbesar sesuai putaran teodolit searah jarum jam 

dalam bentuk tabel agar memudahkan  dalam pelaksanaan   pengukuran dan 

pematokan. Jika hasil hitungan dan penyajian jarak dan sudut datar pada tabel 

salah maka akan mengakibatkan kesalahan juga pada hasil pelaksanaan 

pengukuran dan pematokan, pada setiap titik as gedung diberi  notasi angka 
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susuai gambar denah ruang dan pondasi dan buatlah  garis ukur dari titik tempat 

berdiri teodolit ke setiap titik as gedung. Tulislah data dan spesifikasi kalkulator 

atau komputer yang dipergunakan pada tabel dan lakukan pengontrolan hasil 

perhitungan akhir sebelum data hitungan dipergunakan pada pekerjaan 

pematokan.  

1) Alat dan Bahan : 

(1) Alat 

(a) Kalkulator/komputer                                        1 buah 

(b) Gambar denah ruang dan pondasi                 1 exp 

(c) Alat tulis                                                           1 buah 

(2) Bahan 

(a) Kertas A4                                                         3 lembar 

2) Langkah Kerja : 

(1) Menyiapkan gambar denah ruang dan pondasi  

(2) Menyiapkan peralatan dan bahan 

(3) Menyiapkan tabel hitung 

(4) Menentukan garis ukur dan garis sempadan 

(5) Menghitung jarak dan sudut datar setiap titik as gedung 

(6) Menyajikan hasil hitungan dalam bentuk tabulasi 

3) Cara Kerja 

(1) Buatlah arah garis ukur dari titik tempat  berdiri teodolit (PT) ke setiap titik as 

gedung  1,2,3…dst, lihat gambar di bawah 

(2) Berilah notasi angka pada setiap tiik as gedung sesuai putaran besaran 

sudut pada gambar denah ruang dan pondasi lihat gambar 1 di bawah 
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Gambar 4. Gambar Denah Ruang dan Pondasi 

 
(3) Hitunglah besaran sudut datar setiap titik as gedung dengan menggunakan 

rumus Triginometri: 

Tan α = 
𝑠𝑖𝑛

𝑐𝑜𝑠
=

𝐴𝐵

𝐵𝐶
 

(4) Dengan cara yang sama, hitunglah jarak dan besaran sudut datar semua titik 

as gedung sesuai gambar denah pondasi dan ruang. 

(5) Sajikan hasil hitungan jarak dan besaran sudut datar semua titik as gedung 

sesuai gambar denah pondasi dan ruang dalam bentuk tabel                               

c. Pengukuran dan Pematokan As Gedung  

Pengukuran dan pematokan as gedung dilaksanakan  sesudah data hasil 

hitungan jarak dan besaran sudut datar selesai, berdasarkan data dan informasi 

pada gambar rencana, gambar denah ruang, gambar pondasi dan tabulasi data 

hasil hitungan yang sudah benar. Alat dan bahan, keselamatan kerja, cara kerja 

dan langkah kerja diuraikan sebagai berikut: 
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1) Alat dan Bahan : 

(1) Alat 

(a) Teodolit (Manual, Digital, Total Station)               1 buah 

(b) Statif                                                                      1 buah 

(c) Rol meter ( 30 m )                                                 1 buah 

(d) Yalon                                                                     2 buah 

(e) Trifoot                                                                    1 buah 

(f) Nivo Kotak                                                             1 buah 

(g) Meteran Lipat                                                        1 buah 

(h) Alas tulis                                                                1 buah 

(i) Palu besi 1 kg                                                        1 buah 

(j) Payung                                                                  1 buah 

(2) Bahan 

(a) Gambar kerja                                     

(b) Tabel data hasil hitungan 

(c) Kayu 2 x 3 x 30 cm                    sesuai jumlah titik as gedung 

(d) Paku payung                              sesuai jumlah titik as gedung 

2) Langkah Kerja : 

(1) Menyiapkan gambar kerja 

(2) Menyiapkan peralatan dan bahan 

(3) Menyiapkan tabel hasil hitungan 

(4) Menentukan sempadan bangunan 

(5) Menentukan setiap as gedung 
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3) Cara Kerja : 

(1) Tentukan   garis sempadan (lihat gambar dibawah) sesuai ukuran pada 

gambar kerja (gambar site plan, denah ruang, denah pondasi) 

 

        Gambar 5. Gambar Kerja Garis Sempadan 

(2) Tentukan  garis ukur  (garis referensi ) sesuai dengan jarak yang 

direncanakan. 

(3) Setel Teodolit di atas titik tetap  (PT) sehingga siap dioperasikan 

(4) Setel besaran sudut datar pada posisi 000‘0’’ kemudian arahkan teropong 

teodolit  ketitik tetap target (T). 

(5) Putar teodolit searah jarum jam dan setel besaran sudut titik as no.1 sesuai 

hasil hitungan, serta kunci teodolit jika bacaan bearan sudut datar sudah 

benar. 

(6) Ukur jarak datar sisi miring dari titik tetap PT ke titik as no.1 sesuai hasil 

hitungan dan arah teropong teodolit. 
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(7) Rubah obyek titik as sesuai  isyarat yang diberikan oleh si pengukur sudut , 

jika ukuran sudut dan jarak belum tepat. 

(8) Tancapkan patok dengan kokoh jika ukuran sudut dan jarak sudah tepat  

(9) Pasang paku di atas patok , jika ukuran sudut dan jarak sudah tepat  

(10) Berilah notasi angka dengan warna merah pada patok sesuai tabel data 

(11) Dengan cara yang sama , kerjakan semua titik as gedung sesuai gambar 

denah pondasi dan ruang yang sudah dihitung. 

(12) Kontrol jarak dan kesikuan jika sudah membentuk ruang. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terhadap media pembelajaran khususnya dalam pendidikan vokasi 

bukanlah hal baru, banyak penelitian yang relevan dengan media pembelajaran. 

Hasil-hasil penelitian tersebut mengungkap bentuk media pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  Menurut 

penelitian  Anjar  Purba Asmara (2015),  pengujian terhadap penggunaan media 

pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media  audio  

visual  lebih  berhasil  dari  pada pembelajaran tanpa media tersebut. Media audio 

visual tersebut berupa video karya peneliti. Pembuatannya dengan tiga tahap, 

yaitu: praproduksi berupa perancangan storyboard, produksi berupa video 

shooting dan pasca produksi berupa rendering, editing, penambahan animasi dan 

video testing. Tahap pascaproduksi dilakukan untuk mempersiapkan video ke 

software Macromedia Flash 8.0. Software   tersebut dipilih karena dapat  untuk 

menggambar sekaligus menganimasikannya, menyimpan file suara, video atau 

gambar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Cipto Tunggul Wardoyo. Tri (2015) 

mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi pada mata pelajaran 
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Mekanika Teknik dengan kompetensi dasar menghitung dan menganalisis 

konstruksi rangka batang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan 

minat belajar peserta didik kelas X Jurusan TGB dan TKBB di SMK Negeri 

Purworejo. Persentase kelayakan 74% dari ahli materi dan 82,5% dari ahli media. 

Ketuntasan hasil belajar masuk dalam kriteria tinggi. Persentase ketuntasan hasil 

belajar tersebut sebesar 79,41% pada tahap uji coba, 77,27% pada latihan 1, 

79,31% pada Latihan 2, dan 89,66% pada tes akhir. Selain itu, dari segi 

keberminatan peserta didik, untuk kelas TKBB minat peserta didik meningkat 

sebesar 15,81% dan kelas TGB meningkat sebesar 25,58%. Rata-rata minat 

peserta didik meningkat hingga 20,70%. Persentase ini masuk dalam kategori 

“berminat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media video 

animasi selain dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, juga meningkatkan 

minat belajarnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Sofarul Anwar, Sukatiman, dan Abdul 

Haris Setiawan. Arif dkk (2017) merancangan media pembelajaran berbasis video 

tutorial pada mata pelajaran Ilmu Ukur Tanah II. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan media video tutorial yang dibuat. Persentase 

kelayakan 90% dari ahli materi, 98,5% dari ahli media, dan 92% dari ahli 

pembelajaran. Uji coba terbatas pada media memperoleh hasil sebesar 82,5% 

kemudian pada uji coba luas memperoleh hasil 79%. Simpulan dari penelitian 

tersebut adalah media pembelajaran yang dirancang dinyatakan “layak” untuk 

digunakan. 
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C. Kerangka Pikir 

Tujuan utama Praktikum Geomatika II adalah dapat tercapainya kompetensi 

dengan dikuasainya peralatan ukur tanah dalam setiap praktik. Selain itu, hasil 

belajar mahasiswa juga diharapkan meningkat dan optimal dan dituangkan dalam 

laporan praktikum. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada dosen, 

diperoleh informasi bahwa ada keterbatasan waktu praktikum. Sedangkan 

mahasiswa jika harus belajar secara autodidak belum cukup ilmu untuk mengenal 

lebih mendalam tentang Praktikum Geomatika II.  Adanya permasalahan tersebut, 

menyebabkan  belum  optimalnya penguasaan alat-alat ukur tanah oleh 

mahasiswa. 

Untuk mengefisiensikan alokasi waktu Praktikum Geomatika II menggunakan 

alat berupa yalon dan pita ukur perlu adanya media pembelajaran. Dengan adanya 

media pembelajaran materi Praktikum Praktikum Geomatika II penggunaan total 

station untuk pengukuran stake out gedung dapat dilakukan tanpa mengurangi 

alokasi waktu pembuatan laporan praktikum. Pembelajaran tentunya 

membutuhkan suatu alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran, agar 

lebih mudah diterima oleh mahasiswa dan menarik. Alat bantu pembelajaran itulah 

yang banyak disebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran 

hendaknya, dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran 

dengan lebih mudah, menarik dan dapat membuat mahasiswa merasakan   

kejadian   nyata   melalui   simulasi.   Berdasarkan   kajian   teori   dan permasalahan 

yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir untuk 

memperoleh jawaban sementara atas permasalahan yang akan di teliti. 

Penelitian pengembangan adalah proses pengembangan dan validasi 

produk. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini meliputi 
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pengumpulan referensi, pengumpulan referensi ini bertujuan untuk membantu 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengembangan. Selanjutnya peneliti 

akan melakukan pembuatan produk awal. Setelah produk awal yang 

dikembangakan selesai di buat. Peneliti harus melakukan validasi produk awal oleh 

tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media, untuk mengetahui keakuratan 

isi produk dan dapat melihat kekurangan media yang dikembangkan. Setelah 

melakukan validasi peneliti harus merevisi produk yang telah dilakukan validasi. 

Selanjutnya uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk, uji coba lapangan dan 

produk akhir. Apabila dalam tahapan uji coba mahasiswa mengatakan bahwa 

media video pembelajaran telah layak, maka  dapat  dikatakan  bahwa  video  

pembelajaran  telah  selesai  dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir 

berupa video pembelajaran berbasis animasi pada mata kuliah Praktikum 

Geomatika II. 

Video pembelajaran yang akan di rancang diharapkan dapat meningkatkan 

minat mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran terutama pada mata kuliah 

Praktikum Geomatika II. Selain itu pengembangan video diharapkan agar dapat 

membantu proses pembelajaran bagi dosen, sehingga dosen berminat untuk 

membuat media pembelajaran dalam bentuk video. Mahasiswa diharapkan dalam 

pembelajaran menggunakan video pembelajaran akan lebih menarik dan 

pembelajaran akan lebih mudah dipahami. 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana konsep media pembelajaran berbasis video animasi pengukuran 

stake out gedung? 

(2) Bagaimana rancangan awal media pembelajaran berbasis video animasi 

pengukuran stake out gedung? 

(3) Bagaimana validasi media media pembelajaran berbasis video animasi 

pengukuran stake out gedung? 

(4) Bagaimana penyebaran media pembelajaran berbasis video animasi 

pengukuran stake out gedung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


