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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta adalah salah satu 

perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan ahli madya 

teknik jenjang D3 dan pendidikan jenjang S1. Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan merupakan salah satu jurusan di Fakultas Teknik yang memiliki 

dua program studi yaitu Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan – strata 1 

(S1) dan Teknik Sipil Diploma 3 (D3). Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap 

perkuliahan yang dilakukan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan 

memberikan angket kepada mahasiswa melalui sistem informasi akademik 

masing-masing mahasiswa setiap semesternya. Selain itu adanya program 

dialog jurusan untuk menampung aspirasi mahasiswa yang diselenggarakan 

oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Perencanaan (HMTSP) juga 

memberikan pandangan lebih luas bagi birokrasi jurusan untuk melakukan 

evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan dalam perkuliahan. 

Ditambah dengan disahkan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang 

penggunaan tenaga kerja asing, jelas akan melemahkan lulusan perguruan 

tinggi yang notabene akan bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu institusi-

institusi dalam negeri haruslah memikirkan solusi. Begitu juga lembaga 

pendidikan seperti Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya 

pada Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Dengan 

pertimbangan agar lulusannya mampu bersaing dengan tenaga kerja 
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pendatang, harus dipersiapkan secara matang, yaitu dengan pendalaman 

dan peningkatan capaian kompetensi.   

Salah satu mata kuliah pada Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan adalah Praktikum Geomatika II atau lebih dikenal dengan nama 

ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari ilmu geodesi yang 

mempelajari tahapan pengukuran dipermukaan bumi dan dibawah tanah 

untuk berbagai keperluan, seperti pemetaan, penentuan titik, penentuan 

kelengkungan dan sebagainya (Basuki, 2017: 1). Ada banyak kompetensi 

yang harus dikuasai mahasiswa pada mata kuliah ini, salah satunya adalah 

penggunaan total station.   

Total Station merupakan perkembangan alat dari alat optis 

konvensional yaitu teodolit. Alat ini merupakan perpaduan antara alat ukur 

sudut dan jarak, yang dikemas secara elektronik dengan tampilan digital. 

Pada pekerjaan survei dan pemetaan, total station digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi spasial yang pada umumnya disajikan dalam 

bentuk peta. Pekerjaan ini mencakup tiga tahap yaitu tahap pengumpulan 

data, tahap pengolahan data dan informasi, serta tahap penyajian data dan 

informasi. Namun banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam 

penggunaan alat tersebut, terutama pada dua tahapan akhir.   

Kesulitan mahasiswa terlihat ketika mereka melakukan praktikum ini. 

Mahasiswa belum mampu menggunakan total station untuk pekerjaan 

pengukuran detail peta. Saat diberikan kepercayaan untuk 

mengoperasikannya, seolah-olah mahasiswa masih berimajinasi secara teori 

yang dilakukannya dianggap benar. Saat praktikum mahasiswa harus 

berkelompok tentunya kurang efektif dan optimal untuk mengoperasikan alat 
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tersebut, karena dengan bergantian memakai alat beberapa mahasiswa 

hanya berdiam diri dan tidak mencoba mempraktikan alat tersebut. Adanya 

masalah tersebut mahasiswa tidak mendapatkan skill dalam praktikum ini. Hal 

ini akan melemahkan daya saing mereka ketika terjun dalam dunia industri 

yang sesungguhnya.  

Tuntutan kompetensi penggunaan total station tersebut harus dipenuhi, 

agar pendidikan vokasi tetap relevan dengan dunia industri. Meskipun 

demikian, materi Praktikum Geomatika II tidak dapat serta merta menghapus 

materi penggunaan alat optis konvensional. Kompetensi penggunaan teodolit 

sebagai alat ukur optis konvensional harus tetap dikuasai. Hal ini disebabkan 

oleh penguasaan alat ukur optis konvensional merupakan dasar pengetahuan 

yang penting. Selain itu, dibeberapa sekolah kejuruan alat tersebut masih 

digunakan, meskipun sebagian besar industri dan pembangunan saat ini 

sudah beralih pada total station.  

Adanya alokasi waktu praktikum yang tetap, selama ini muncul 

permasalahan. Apabila materi praktikum penggunaan total station 

ditambahkan, maka terlalu banyak mengurangi materi praktikum penggunaan 

alat optis konvensional. Selain itu, materi mengenai penggunaan total station 

juga tergolong kompleks. Hampir semua materi yang dikerjakan 

menggunakan teodolit, juga dapat dikerjakan menggunakan total station. 

Mulai dari pengukuran yang mudah seperti pengukuran sudut, beda tinggi, 

jarak titik, hingga pengukuran yang sulit seperti pengukuran poligon terbuka 

maupun tertutup, detail peta, stake out gedung, dan stake out jalan.  

Pembelajaran yang masih menggunakan media papan tulis dan 

metode demonstrasi saat pembelajaran berlangsung membuat mahasiswa 
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tidak paham. Hal ini akan mengakibatkan pembelajaran kurang menarik dan 

membosankan. Saat melakukan praktikum pengajar harus menyediakan 

media pembelajaran animasi yang menarik agar setiap siswa bisa memahami 

materi setelah melihat media tersebut. Tujuan melihat media pembelajaran 

animasi tersebut mahasiswa bisa memahami materi pengukuran detail peta 

menggunakan total station dengan benar. 

Banyak permasalahan dalam mata kuliah Praktikum Geomatika II ini, 

maka perlu mempertimbangkan jalannya praktikum ini. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu solusi untuk meningkatkan efisiensi waktu praktikum. Solusi 

tersebut adalah dengan mengupayakan penggunaan media pembelajaran 

yang lebih efektif dan efisien. Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2009: 10-11) 

media pembelajaran membuat konsep-konsep yang bersifat abstrak atau sulit 

dijelaskan secara langsung kepada siswa bisa dikonkritkan atau 

disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran dan menampilkan 

objek-objek yang sukar didapatkan dalam lingkungan belajar. Pemilihan 

media pembelajaran yang tepat diharapkan akan mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Untuk mempertimbangkan permasalahan di atas, perlu dikembangkan 

video animasi pembelajaran tentang penggunaan total station untuk 

meningkatkan kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan 

tenaga terampil surveyor di industri. Penggunaan total station tersebut dapat 

dirinci menjadi: penyetelan, penggunaan untuk pengukuran poligon, 

penggunaan untuk pengukuran detail peta dan penggunaan untuk 

pengukuran stake out. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 

pada penggunaan total station untuk pengukuran detail peta. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa masih kesulitan menggunakan total station untuk pekerjaan 

pengukuran detail peta. 

2. Keterbatasan alat total station yang berjumlah 2 buah, sehingga 

pembelajaran kurang efektif. 

3. Tuntutan kompetensi penggunaan total station tersebut harus dipenuhi, 

agar pendidikan vokasi tetap relevan dengan dunia industri. 

4. Proses belajar mengajar hanya menggunakan media papan tulis dan 

metode demonstrasi sehingga kurang menarik dan kurang bisa 

meningkatkan gairah belajar mahasiswa.  

 
C. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian yang diambil sangat luas, oleh sebab itu perlu 

adanya pembatasan. Penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan 

media pembelajaran berbasis video animasi penggunaan total station untuk 

pengukuran detail peta pada mata kuliah Praktikum Geomatika II di Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran 

berbasis video animasi penggunaan total station untuk pengukuran detail peta 
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pada mata kuliah Praktikum Geomatika II di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

Mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran 

berbasis video animasi penggunaan total station untuk pengukuran detail peta 

pada mata kuliah Praktikum Geomatika II di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan. 

 
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu mengembangkan video animasi 

pembelajaran penggunaan total station untuk pengukuran detail peta 

spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

1. Materi yang digunakan dalam video animasi pembelajaran adalah 

penggunaan total station untuk pengukuran detail peta. 

2. Kompetensi yang ditekankan adalah penggunaan total station untuk 

pengukuran detail peta.  

3. Dibuat storyboard untuk memudahkan dosen mengetahui isi dan durasi 

dalam video animasi pembelajaran. 

4. Media berupa video animasi pembelajaran dengan format (.mp4), yang 

dapat diputar di komputer dan smartphone standar. 

5. Media berupa video animasi pembelajaran dapat diakses secara online 

melalui komputer dan smartphone standar. 
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6. Media dapat digunakan oleh dosen untuk mengefisiensi waktu dan 

mempermudah penyampaian materi pembelajaran penggunaan total 

station untuk pengukuran detail peta. 

7. Media dapat digunakan oleh mahasiswa saat pembelajaran dikelas dengan 

harapan mahasiswa lebih mudah memahami penggunaan total station 

untuk pengukuran detail peta.  

 
G. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan berbagai 

manfaat antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang pengembangan 

media pembelajaran berbasis video animasi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama 

proses pembuatannya, menambah pengalaman, wawasan keilmuan, 

serta memperdalam keterampilan, dan sebagai salah satu syarat untuk 

meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.  

b. Bagi Mahasiswa  

1) Sarana sumber belajar baru dalam penggunaan total station 

pengukuran detail peta, tanpa mengurangi proses penggunaan alat 

optis konvensional. 

2) Video mampu mengarahkan pemikiran mahasiswa sehingga dapat 

mempraktikan penggunaan alat total station secara langsung dan 

mandiri.  
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c. Bagi Dosen  

1) Alat bantu dan alternatif media untuk menunjang pembelajaran 

dikelas, pada mata kuliah Praktikum Geomatika II.  

2) Sarana untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam mempelajari 

alat optis konvensional dan alat optis modern.  

d. Bagi Universitas  

Masukan bagi pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing 

dalam memasuki dunia industri.   


