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LAMPIRAN 1. 

STORYBOARD 
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Storyboard Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Penggunaan 
Total Station Untuk Pengukuran Detail Peta 

 
A. RENCANA PROGRAM 

Mata Kuliah : Praktikum Geomatika II 

Pokok Bahasan : Pengukuran Detail Peta 

Topik : Penggunaan total station untuk pengukuran 

Detail Peta dalam bentuk video animasi 

Maksud Program : Menjelaskan penggunaan total station  untuk 

pengukuran Detail Peta 

Kompetensi 

Dasar/Tujuan 

: Mahasiswa dapat: 

1. Menggunakan Total Station Nikon DTM-
322 untuk pelaksanaan Pengukuran 
Detail Peta. 

2. Melakukan Pengukuran Detail Peta 
dengan sistem titik koordinat. 

Sasaran : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta yang sudah dan belum 

menempuh mata kuliah Praktik Geomatika II 

Pokok-pokok materi : Cara menggunakan Total Station Nikon DTM-

322 untuk pelaksanaan pengukuran detail peta. 

Durasi : 14 menit 1 detik 

Penulis : Muhammad Fachri 

 

B. NASKAH VIDEO INSTRUKSIONAL 

No. VISUAL AUDIO DURASI 

1.  (Munculkan logo UNY) 

 

(Munculkan tulisan) 

Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan 

Fakultas Teknik 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

 

Backsound 11 detik 

2.  (Munculkan tulisan) 

Video Pembelajaran 

Penggunaan Total 

Backsound 

Narator: Pada video 

pembelajaran kali ini kita 

13 detik 
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Station Untuk 

Pengukuran Detail Peta 

(Munculkan gambar 

Total Station Nikon  

DTM-322) 

akan belajaar cara 

penggunaan total station 

Nikon DTM-322 untuk 

pengukuran detail peta. 

3.  Tampilkan tulisan: 

PENGENALAN Nikon 

DTM-322 

 

(Munculkan gambar 

Total Station Nikon 

DTM-322) 

 

(Munculkan gambar 

buku panduan Total 

Station Nikon DTM-

322) 

Musik/Backsound 

Narator: Pengoperasian alat 

total station bisa di 

operasikan dengan 

mempelajari terlebih dahulu 

buku panduan penggunaan 

total station hal ini bertujuan 

untuk meminimalisir you man 

eror pada alat. Opsi ini juga 

dapat ditunjang dengan 

melihat video ini. 

30 detik 

4.  (Menampilkan gambar 

animasi total station) 

Backsound 

Narator: Sebelum kita masuk 

ke video pembelajaran , saya 

akan mengulas sedikit 

tentang total station, Total 

station adalah theodolit yang 

terintegrasi dengan 

komponen pengukuran jarak 

elektronik yang digunakan 

untuk membaca jarak dan 

kemiringan dari instrumen ke 

titik tertentu. 

 

13 detik 

5.  Tampilkan tulisan: 
KESEHATAN dan 

KESELAMATAN KERJA 

(K3) 

Menampilkan gambar K3 

apa saja yang dibutuhkan 

untuk praktikum 

pengukuran detail peta 

Backsound 

 

 

 

 

 

 

9 detik 
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(Helem, wearpack dan 

sepatu) 

6.  Tampilkan tulisan: 

KEBUTUHAN ALAT 

 

(Menampilkan gambar 

keseluruhan alat yang 

dibutuhkan untuk 

praktikum yaitu : Total 

Station, kompas, tripod, 

meteran, payung, dan 

prisma) 

 

Backsound 

 

 

Narator: Kebutuhan alat 

untuk pengukuran detail peta 

ada 6 yaitu.  

20 detik 

7.  Menampilkan gambar alat 

total station nikon dtm-322 

Backsound 

Narator: 1 unit Total Station 

Nikon DTM-322 yang 

berfungsi untuk membaca 

jarak dan kemiringan dari 

instrumen ke titik tertentu. 

 

11 detik 

8.  Menampilkan gambar 

tripod 

  

Backsound 

Narator : 1 buah tripod yang 

berfungsi untuk mendirikan 

total station 

 

7 menit 

9.  Menampilkan gambar 

kompas 

Backsound  

Narator: 1 buah kompas 

yang berfungsi untuk 

menentukan arah 

 

7 detik 

10.  Menampilkan gambar 

meteran 

 

 

 

 

Backsound  

Narator: 1 buah meteran 

kecil yang berfungsi untuk 

mengukur tinggi alat & 

prisma 

7 detik 

11.  Menampilkan gambar 

prisma reflector 

Backsound  
Narator: 2 buah prisma 
reflector dan monopod yang 
berfungsi sebagai target 
untuk total station/alat 
pemantul sinar 
 

11 detik 

12.  Menampilkan gambar 

payung 

Backsound 6 detik 
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Narator: 1 buah payung yang 

berfungsi untuk melindungi 

total station dari cahaya 

matahari/panas 

13.  Tampilkan tulisan: 
SET-UP INSTRUMEN 

Backsound 

Narator: Sebelum anda 

melakakukan tahapan ini 

pastikan bahwa anda telah 

memiliki gambar atau titik-titik 

yang akan dicari detailnya. 

 

11 detik 

14.  Menampilkan gambar 

lokasi untuk pengukuran 

melalui google earth 

Backsound 

Narator: Kita bisa 

mengunakan titik-titik yang 

telah terpakai pada 

pengukuran sebelumnya, 

semisal pengukuran poligon, 

ikuti terus tutorial video ini 

hingga selesai, agar tidak 

terjadi distorsi informasi yang 

anda akan dapatkan, dalam 

tahap set up instrumen ada 

dua hal yang anda harus 

lakukan. 

 

21 detik 

15.  Mendirikan total station 
dan kemudian zoom 
bagian nivo yang di setting 
 

Backsound 
Narator: Yang pertama 

sentering, dirikan alat total 

station di titik stn semisal titik 

dua kemudian rubah 

kedataran alat dengan 

memutar protasi nivo yang 

berjumlah tiga dibagian 

bawah alat, putar protasi 

tersebut hingga gelembung 

dua nivo berada di posisi 

tengah atau senter. 

 

19 detik 

16.  Mendirikan prisma 

reflector 

Backsound 

Narator: yang kedua 

tentukan titik foursight dan 

titik backsight dirikan prisma 

pada titik satu untuk 

backsight dan titik tiga untuk 

foursight kemudian lakukan 

19 detik 
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sentering nivo , saat langkah-

langkah tersebut dilakukan 

dan dilengkapi dengan benar 

total station siap digunakan. 

 

17.  Tampilkan tulisan: 

SETTING JOB 

 

Menampilkan parameter 

setting job 

 

Backsound 

Narator: Pada dasarnya 

seting job dapat kita 

ibaratkan seperti pembuatan 

folder atau file saat kita 

membuat suatu dokumen 

kerja, file atau folder ini akan 

menyimpan pekerjaan yang 

akan kita lakukan. Fungsinya 

agar pekerjaan kita tidak 

tercampur dengan 

pekerjaan2 yang lain, dalam 

pembuatan job bisa dimulai 

dengan menekan tombol 

menu kemudian pilih job 

dengan menekan tombol 1 

atau enter. Kemudian pilih 

kret dengan menekan tombol 

MSR1 lalu berinama job anda 

dengan nama yang spesifik. 

Anda juga dapat mengubah 

tampilan angka dan huruf 

melalui tombol mode jika 

sudah tekan enter , lalu tekan 

MSR2 untuk menseting job 

kita, tampilan setingnya 

seperti pada layar , isi 

setingannya sesuai dengan 

petunjuk pada buku panduan 

dua strip dua dan dua strip 

tiga jika telah terisi semua 

tekan enter untuk perekaman 

data. 

 

90 detik 

18.  Tampilkan tulisan: 

SETTING PENGUKURAN  

 

Menampilkan parameter 

setting pengukuran 

Backsound 

Narator: Sekarang kita 

masuk pada tahap seting 

pengukuran, Tahapan ini 

digunakan untuk menseting 

target konstanta prisma dan 

49 detik 



103 
 

lain2. Langkah2 settinganya 

adalah sebagai berikut yang 

pertama tekan tombol MSR1 

hinga muncul tampilan 

seperti pada layar, yang 

kedua isi settingannya 

sesuai dengan petunjuk 

pada buku panduan  

halaman  2-3 dan 2-4 pilih 

prisma sebagai targetnya. 

19.  Menampilkan gambar 

prisma  

Backsound 

Narator : Selanjut pastikan isi 

constanta hasilnya adlah 0 

maksudnya jika constanta 

pada prisma =   -30 

 

7 detik 

20.  Menampilkan parameter Backsound 

Narator: Maka kita 

memasukan nilai pada alat 

nilai sebesar +30 perlu di 

perhatikan bahwa kita harus 

teliti dalam memasukan 

constanta tersebut, karena 

jika nilai tersebut tidak 

dimasukan sesuai dengan 

nilai pada prisma, maka hasil 

pengukuran juga tidak akan 

tepat , selanjutnya isi mode 

dengan precise dan isi AVE 

dengan 1 lalu untuk rec mode 

ada 3 pilihan yang ditawarkan 

yaitu msr only, confirm dan all 

,untuk msr only berarti hanya 

mengukur saja  dan data 

tidak di simpan, untuk confirm 

akan ada pertanyaan apakah 

data disimpan atau tidak, 

untuk All berarti mengukur 

dan otomatis data akan 

disimpan, saya menyarankan 

untuk memilih confirm pada 

rec mode, yang ketiga 

setelah seting di isi semua 

tekan enter untuk perekaman 

data , jika langkah2 dilakukan 

 64 detik 
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dengan benar maka seting 

pengukuran selesai 

dilakukan. 

 

21.  Tampilkan tulisan: 

PENCARIAN AZIMUTH 

Menampilkan total 

station dan diatas alat 

ada kompas 

Backsound 
Narator: Pencarian sudut 

azimut pada pengukuran ini 

menggunakan pendekatan 

kompas, langkah2nya adalah 

sebagai berikut, yang 

pertama pasang kompas 

dialat, yang kedua putar alat 

secara horizontal hingga 

teropong mengarah ke utara 

sesuai arah utara pada 

kompas kemudian kunci alat 

dengan klem pengunci 

horizontal 

 

 29 detik 

22.  Menampilkan parameter Backsound 
Narator: yang ketiga ubah 

sudu bacaan HA di layar 

menjadi 0 dengan cara tekan 

tombol angle lalu pilih 0set 

dengan cara tekan 1 atau 

enter 

15 detik 

23.  Menampilkan gambar total 

station  

Backsound 
Narator: yang keempat putar 

teropong ke arah backsight, 

bidik backsight kemudian 

kunci dengan klem pengunci 

horizontal 

8 detik 

24.  Zoom layar total station 

dan menampilkan azimuth 

Backsound 
Narator: yang kelima baca 

sudut HA dilayar kemudian 

catat itulah sudut azimuth 

yang di dapatkan.   

8 detik 

25.  Tampilkan tulisan: 

STN & BACKSIGHT 

Menampilkan parameter  

Backsound 
 
 

Narator: yang pertama tekan 

tombol STN atau tombol 

nomor 7 sehingga akan 

muncul tampilan seperti 

pada layar, yang kedua pilih 

46 detik 
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KNOWN dengan menekan 

tombol satu atau enter , yang 

ketiga mengisi informasi titik 

STN, masukan titik 

berdirinya alat pada ST 

masukan kordinat x,y dan z 

tempat berdirinya alat , jika 

kordinat tidak diketahui 

dapat di asumsikan dengan 

mengisi 2000, 2000 200 

masukan kode pada CD 

kemudian enter. 

26.  Menampilkan pengukuran 

alat menggunakan 

meteran 

Backsound 
Narator: masukan tinggi alat 

pada HI 

4 detik 

27.  Menampilkan parameter Backsound 
Narator: Yang keempat 

mengisi informasi Backsight 

masukan titik Backsight pada 

BS masukan tinggi prisma 

backsight pada HT , masukan 

sudut Backsight yang telah di 

dapat pada tahap 

sebelumnya jika sudah 

kemudian enter. 

 

23 detik 

28.  Menampilkan pembidikan 

prisma 

(Menampilkan parameter) 

Backsound 
Narator: Yang kelima 

kemudian arahkan teropong 

ke titik backsight bidik 

prisma nya dan tekan MSR1 

untuk perekaman data jika 

sudah tekan enter, jika 

langkah2 tersebut dikerjakan 

dengan bener pengukuran 

detail dapat segera 

dilakukan. 

26 detik 

29.  Tampilkan tulisan: 

PENGUKURAN DETAIL 

PETA 

 

Backsound 
 

20 detik 
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(Menampilkan gambar 

sket yang akan dicari titik 

detail) 

 

30.  Menampilkan parameter  Backsound 
Narator: Setelah 

memasukan koordinat 

tempat berdirinya alat dan 

informasi backsight selesai 

dilakukan, maka selanjutnya 

dapat memulai pengukuran 

titik detail yang diinginkan. 

langkah2 nya adalah 

sebagai berikut. 

16 detik 

31.  Menampilkan total 

station dan prisma 

Backsound 
 Narator: yang pertama arah 

kan teropong total station ke 

posisi prisma 

6 detik 

32.  Menampilkan parameter Backsound 
Narator: Kemudian tekan 

tombol MSR1 kemudian 

akan muncul tampilan 

seperti berikut, yang kedua 

mengisi perekaman data 

masukan nomer titik 

pengukuran pada pt 

masukan tinggi target/ tinggi 

prisma pada ht masukan 

kode pada cd dengan 

catatan jika diperlukan. 

Setelah semuanya terisi 

kemudian tekan enter untuk 

menyimpan dalam alat. 

Ulangi pengukuran dan 

perekaman data untuk titik-

titik detail sperti prosedur di 

atas. 

34 detik 

33.  Tampilkan tulisan: 
PENYAJIAN TITIK 
KOORDINAT 
 
Menampilkan animasi 
komputer  

Backsound 
 

Narator: Setelah 

pengukuran detail peta 

selesai dilakukan 

18 detik 
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selanjutnya mentransfer 

data yang ada di totalstation 

ke komputer.  

34.  Zoom layar pada 

komputer  

Backsound 
Narator: Transfer dilakukan 

dengan menghubungkan dua 

perangkat tersebut 

menggunakan kabel. selain 

itu komputer yang digunakan 

juga harus terinstal software 

bawaan total station. khusus 

untuk totalstation nikon 

menggunakan software trans 

it .  

 

28 detik 

35.  Menampilkan file Backsound 
Narator: Tahapan 

transfernya silahkan ikuti 

petunjuk pada buku 

panduan halaman 6-1 

sampai 6-5 setelah kita 

melalui tahap downlod data 

yaitu proses transfer data 

dari alat totalstation ke 

komputer,  maka di dapatkan 

data dengan format sebagai 

berikut . data dapat 

berformat ASC , RAW, atau 

TRN namun tetap saja dari 

ketiganya dapat kita 

gunakan. untuk 

mengolahnya ikuti langkah2 

berikut ini . 

21 detik 

36.  Menampilkan microsoft 

excel 

 

Backsound 
Narator: Yang pertama buka 

file atau data pengukuran di 

software microsoft excel di 

sini file saya bernama skripsi 

1 . setelah dibuka tampilan 

awal dari data pengukuran 

adalah seperti ini . data ini 

adalah data mentah yang 

perlu di susun dengan rapi . 

yang terletak paling atas 

adalah titik Stn yaitu titik 

40 detik 
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berdirinya alat untuk 

pengukuran yang saya 

lakukan. stn berada di titik 

dua dan saya beri kode BM 

untuk baris kedua dan 

seterusnya merupakan titik-

titik detail yang saya ukur di 

lapangan. 

37.  Menampilkan Excel yang 

sudah di susun secara 

rapi 

Backsound 
Narator: yang kedua susun 

data mentah tadi menjadi 

tampilan seperti ini. tabel ini 

akan memudahkan kita 

untuk menuju tahap 

selanjutnya yaitu pelukisan 

titik detail . pada tahap ini 

jangan sampai lupa untuk 

memberikan nama pada 

setiap titik detail yang di ukur 

. seperti yang saya lakukan 

dengan memberi nama titik 

101 yaitu selokan A 102 

yaitu pohon 1 dan 

seterusnya pemberian nama 

ini di sesuaikan dengan 

nomer pengukuran yang 

dilakukan sebelumnya. Yang 

ketiga dan yang terakhir bisa 

anda lihat di bagian yang 

saya blok merupakan titik-

titik kordinat hasil 

pengukuran detail peta. titik-

titik kordinat ini merupakan 

hasil pengukuran yang dapat 

langsung di lukis, baik 

dengan cara manual 

maupun dengan bantuan 

software 

46 detik 

38.  Menampilkan software 

penunjang video 

Backsound 
Narator: Untuk melengkapi 

media pembelajaran yang 

saya buat Jangan khawatir, 

bersama vidio pembelajaran 

ini saya sertakan juga satu 

buku panduan total station 

Nikon Dtm 322 yang 

berformat pdf . satu software 

simulator total station nikon 

28 detik 
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dan seperangkat software 

Transit semoga dapat anda 

gunakan sebagai mana 

mestinya. 

39.  Penutup Backsound 
 

11 detik 
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LAMPIRAN 2. 

VALIDASI AHLI MATERI 
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LAMPIRAN 3. 

VALIDASI AHLI MEDIA 
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LAMPIRAN 4. 

PENILAIAN KELAYAKAN 

MAHASISWA 
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