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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Analisis Situasi 

 Menurut kesepakatan GATT, AFTA dan APEC, era perdagangan bebas 

diterapkan bertahap mulai tahun 2003-2020. Era globalisasi berupa perdagangan 

bebas antar negara tersebut berdampak ganda, membuka kesempatan kerjasama 

antar negara seluas-luasnya, dan menimbulkan persaingan yang makin ketat. Oleh 

karena itu tantangan yang menghadang adalah meningkatkan daya saing dan 

keunggulan kompetitif di semua sektor dengan meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia, termasuk tenaga kerja di bidang survei dan pemetaan. 

 Pekerjaan survei dan pemetaan diperlukan dalam proses perencanaan 

pembangunan, terutama prasarana fisik. Dalam pekerjaan ketekniksipilan yang 

mencakup tahapan Survey, Investigation, Design, Construction, Operation, dan 

Maintenance (SIDCOM), survei dan pemetaan mengawali tahapan selanjutnya. 

Pekerjaan ini dilaksanakan paling tidak oleh tiga jenjang tenaga kerja, yaitu tenaga 

ahli lulusan sarjana, tenaga teknisi lulusan diploma dan tenaga operator lulusan 

sekolah menengah. Kelangkaan tenaga kerja di bidang ini, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, terutama dirasakan untuk tingkat operator. 

Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kompetensi Keahlian Teknik 

Survei dan Pemetaan termasuk dalam Program Studi Keahlian Teknik Survei dan 

Pemetaan, Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa. Menurut data dari 

Direktorat Pembinaan SMK (2008), di seluruh Indonesia terdapat 47 SMK yang 

menyelenggarakan program tersebut, yang terdiri dari 44 SMK negeri dan tiga 

SMK swasta, yang tersebar di 24 provinsi. Seluruh siswa pada program tersebut 

berjumlah 3503 orang, yang terdiri dari 1575 siswa tingkat satu, 1114 siswa 

tingkat dua, dan 814 siswa tingkat tiga.  

Walaupun begitu, program tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan 

tenaga operator di bidang survei dan pemetaan. Sebaliknya lulusan program 

tersebut kesulitan memasuki lapangan kerja. Permasalahan pendidikan survei dan 

pemetaan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
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1. Ketersediaan tenaga ahli kurang didukung oleh tersedianya tenaga teknisi, dan 

lebih-lebih tenaga operator, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga teknisi dan operator terpaksa mempekerjakan 

mahasiswa atau sarjana lulusan baru.  

2. Antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kurang ada jalinan 

kerjasama untuk menghasilkan tenaga kerja survei dan pemetaan yang saling 

melengkapi, keduanya cenderung berjalan sendiri-sendiri.  

3. SMK cenderung kekurangan sumberdaya manusia untuk mengembangkan 

pembelajaran dalam mencapai kompetensi yang dibutuhkan. 

4. Perguruan tinggi kurang peduli terhadap pendidikan menengah yang 

menghasilkan tenaga surveyor jenjang operator yang kebutuhannya jauh lebih 

banyak dibanding tenaga ahli. 

Apabila ditinjau produk pendidikan yang tergantung pada input dan proses 

pendidikan, di antara aspek-aspek yang menentukan adalah bahan ajar. Khusus 

untuk SMK yang sangat mengutamakan pembelajaran praktik, bahan ajar dapat 

disusun dalam bentuk lembar kerja praktik, yang pada Kompetensi Keahlian 

Teknik Survei dan Pemetaan berupa lembar kerja praktik di laboratorium.  

SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu dari 47 SMK di Indonesia dan 

satu-satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyelenggarakan 

Program Keahlian Teknik Survei dan Pemetaan. Alamat SMK Negeri 2 

Yogyakarta yaitu: 

Alamat : Jl. AM Sangaji 47, Yogyakarta.  

Telpon  : (0274) 512639 dan 518021 

Website :  http://www.smk2_yk.sch.id 

Email :  info@smk2_yk.sch.id 

Pada Tahun Pelajaran 2006/2007 dan 2007/2008 SMK Negeri 2 Yogyakarta tidak 

menerima siswa baru Program Keahlian Teknik Survei dan Pemetaan, dan 

menerima lagi pada Tahun Pelajaran 2008/2009, sehingga jumlah siswa yang ada 

pada waktu dilaksanakannya kegiatan ini sebanyak 67 orang, yang terdiri dari 34 

siswa Kelas I dan 33 siswa Kelas II.  
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B. Rasional Program Penugasan yang Dilaksanakan 

 Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menerbitkan buku 

Teknik Survei dan Pemetaan untuk SMK dalam bentuk Buku Sekolah Elektronik 

(BSE). Buku tersebut terdiri dari tiga jilid, yaitu : jilid 1 untuk Kelas 10, jilid 2 

untuk Kelas 11 dan jilid 3 untuk Kelas 12 (Iskandar Muda, 2008a, 2008b dan 

2008c). Ketiga buku tersebut mencakup 16 sub-kompetensi (Tabel 1). Sistematika 

dalam buku tersebut berbeda dengan kurikulum yang diterapkan pada Program 

Teknik Survei dan Pemetaan di SMK Negeri 2 Yogyakarta (Tabel 2). 

 

Tabel 1. Daftar Sub-kompetensi pada Buku Teknik Survei dan Pemetaan SMK. 

No. Sub-kompetensi Jilid Kelas 

1. Pengantar survei dan pemetaan 1 I 

2. Teori kesalahan 1 I 

3. Pengukuran kerangka dasar vertikal 1 I 

4. Pengukuran sipat datar kerangka dasar vertikal 1 I 

5. Proyeksi peta, aturan kuadran dan sistem koordinat 1 I 

6. Macam-macam besaran sudut 2 II 

7. Jarak, azimuth dan pengikatan ke muka 2 II 

8. Cara pengikatan ke belakang Metode Collins 2 II 

9. Cara pengikatan ke belakang Metode Cassini 2 II 

10. Pengukuran poligon kerangka dasar horisontal 2 II 

11. Pengukuran luas 2 II 

12. Pengukuran titik-titik detail 3 III 

13. Garis kontur, sifat dan interpolasinya 3 III 

14. Perhitungan galian dan timbunan 3 III 

15. Pemetaan digital 3 III 

16. Sistem informasi geografik 3 III 

Sumber : Iskandar Muda (2008a, 2008b dan 2008c). 

 

 Apabila daftar mata pelajaran pada Tabel 2 tersebut dibandingkan dengan 

isi buku Teknik Survei dan Pemetaan untuk SMK, maka paling tidak ada dua mata 

pelajaran yang belum tercakup dalam buku, yaitu Rencana Anggaran Biaya Survei 

dan Pemetaan serta Identifikasi Kebutuhan Pelanggan. Di samping itu, petunjuk 

praktik belum disajikan secara eksplisit dan utuh. Bahkan kurikulum yang 

dilaksanakan tersebut belum mencakup seluruh standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK 
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(Lampiran 3). Buku tersebut disusun sebelum ditetapkannya SKKD. Oleh karena 

itu masih diperlukan modul praktik yang lebih praktis untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Perlu disusun dikembangkan lembar kerja praktik tersebut, yang 

diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara pendidikan di SMK dengan 

kebutuhan tenaga kerja.  

 

Tabel 2.  Kurikulum Mata Pelajaran Produktif Program Teknik Survei dan 

Pemetaan SMK Negeri 2 Yogyakarta. 

No. Mata Pelajaran Jumlah Jam Kelas 

1. Dasar-dasar survei dan pemetaan dan 

keselamatan kerja 

72 I 

2. Pekerjaan dasar survei dan pemetaan 72 I 

3. Dasar-dasar gambar teknik 72 I 

4. Rencana anggaran biaya survei dan pemetaan 72 I 

5. Pengambilan data 144 I 

6. Pengukuran posisi vertikal 216 I 

7. Pengukuran posisi horisontal 216 II 

8. Pengukuran pemetaan topografi 216 II 

9. Pengukuran survei Teknik Sipil 216 II 

10. Pengukuran azimuth dengan pengamatan 

matahari dan GPS 

126 III 

11. Membuat peta pekerjaan fotogrametri 126 III 

12. Identifikasi kebutuhan pelanggan 42 III 

Sumber : Suhardi (2009). 

 

Sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY) dituntut perannya melalui salah satu dari tridarmanya, 

yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Melihat data dan kenyataan tersebut, maka 

Tim Pelaksana Program Penugasan Dosen ke Sekolah, Fakultas Teknik UNY, 

bermaksud membantu memecahkan masalah tersebut. Program yang ditawarkan 

berupa penyusunan dan pengembangan lembar kerja praktik laboratorium untuk 

Kompetensi Keahlian Teknik Survei dan Pemetaan di SMK. Mata pelajaran yang 

sudah tersedia lembar kerjanya yaitu: Pekerjaan Dasar Survei dan Pemetaan, 

Pengukuran Posisi Vertikal, dan Pengukuran Posisi Horisontal. Selanjutnya, mata 
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pelajaran yang paling mendesak untuk disusun lembar kerjanya yaitu Pengukuran 

Pemetaan Topografi.  

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan umum kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan relevansi antara 

LPTK, SMK dan dunia usaha/dunia industri. Tujuan khususnya yaitu : 

1. Menyusun lembar kerja praktik laboratorium untuk Kompetensi Keahlian 

Teknik Survei dan Pemetaan di SMK. 

2. Mengembangkan lembar kerja tersebut agar di samping memenuhi standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan 

SMK, juga layak digunakan dalam pembelajaran di SMK. 

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi LPTK, SMK  

sebagai lembaga mitra, maupun pihak lain/masyarakat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi LPTK 

a. Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan SMK sebagai lembaga mitra dan 

salah satu pengguna lulusan LPTK, sehingga akan meningkatkan relevansi 

terhadap dunia kerja lulusan. 

b. Meningkatkan citra LPTK di mata lembaga mitra. 

2. Manfaat bagi Lembaga Mitra 

a. Meningkatkan keberhasilan pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi 

yang dibutuhkan dunia kerja.  

b. Membantu tugas guru dalam menyusun dan menyiapkan lembar kerja 

praktik laboratorium. 

3. Manfaat bagi Pihak Lain/Masyarakat 

a. Siswa mendapatkan fasilitas pembelajaran berupa lembar kerja praktik yang 

diperlukan, sehingga akan lebih mudah mencapai kompetensi yang 

dibutuhkan.  

b. Dunia usaha/dunia industri akan lebih mudah memperoleh tenaga tingkat 

operator yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dari lulusan SMK. 
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D. Indikator Kinerja 

           Indikator kinerja program ini yaitu :  

1. Terusunnya lembar kerja praktik laboratorium yang mendukung tercapainya 

kompetensi siswa SMK. 

2. Penggunaan lembar kerja tersebut lebih meningkatkan tercapainya kompetensi 

yang dibutuhkan. 

3. Mendorong guru untuk selalu mengembangkan lembar kerja praktik sesuai 

tuntutan kompetensi yang dibutuhkan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan 

1. Tahap-tahap Kegiatan 

Kegiatan ini disusun dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Pengumpulan informasi, dengan pengamatan pembelajaran di SMK, 

wawancara terhadap guru dan siswa, serta dokumentasi bahan ajar yang ada. 

b. Diskusi dengan guru sebagai masukan dalam penyusunan lembar kerja 

praktik laboratorium. 

c. Penyusunan lembar kerja praktik laboratorium. 

d. Penggunaan lembar kerja dalam pembelajaran siswa. 

e. Pengamatan terhadap penggunaan lembar kerja tersebut, disertai dengan 

wawancara terhadap siswa dan guru. 

f. Evaluasi terhadap lembar kerja yang telah digunakan tersebut, dengan 

memperhatikan pendapat siswa dan guru. 

g. Revisi lembar kerja berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 

 

2. Strategi yang Ditempuh 

Agar program ini dapat berjalan dengan lancar, maka ditempuh strategi 

sebagai berikut : 

a. Jadual kegiatan disesuaikan dengan waktu yang tersedia di sekolah maupun 

di LPTK. 

b. Jadual kegiatan disusun bersama-sama dengan pihak sekolah sebagai 

lembaga mitra. 

c. Potensi sekolah, baik guru maupun fasilitas praktik di sekolah, harus 

dipertimbangkan dan dioptimalkan. 

 

3. Mekanisme Pelaksanaan 

Tim pelaksana bersama-sama dengan guru di SMK memilih mata 

pelajaran praktik yang perlu disusun dan dikembangkan lembar kerjanya, yaitu 
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Pengukuran Pemetaan Topografi. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan 

urgensi mata pelajaran tersebut di antara semua mata pelajaran praktik yang 

berlangsung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2009-2010. Penyusunan 

lembar kerja dilakukan setelah pengamatan terhadap proses pembelajaran, 

wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi terhadap bahan ajar yang 

ada. Lembar kerja yang telah disusun digunakan dalam pembelajaran, untuk 

kemudian dievaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Revisi lembar kerja 

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 

 

4. Peran Masing-masing Lembaga yang Bermitra 

Fakultas Teknik UNY sebagai LPTK dan SMK sebagai Lembaga Mitra 

masing-masing berperan sebagai berikut : 

a. Fakultas Teknik memberikan biaya kegiatan kepada tim pelaksana dan 

memfasilitasi proposal dan kaporan hasil kegiatan.  

b. SMK memberikan kesempatan untuk bekerjasama dalam meningkatkan 

mutu pendidikannya, serta menyediakan tempat dan waktu untuk 

berlangsungnya kegiatan ini. 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

           Pelaksanaan kegiatan ini pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan atau 8 

(delapan) minggu mulai sejak penanda-tanganan kontrak kerja dilakukan. Bentuk 

kegiatan dalam program ini sebagaimana yang tertulis pada Tabel 3 berikut ini : 
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Tabel 3. Kegiatan Program Penugasan Dosen Ke Sekolah 

No. Jenis Kegiatan 
Minggu ke : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Persiapan          

2.  Seminar proposal kegiatan         

3.  Pengumpulan informasi         

4.  Diskusi dengan guru         

5.  Penyusunan lembar kerja         

6.  Penggunaan lembar kerja dalam 

pembelajaran 

        

7.  Pengamatan terhadap penggunaan 

lembar kerja 

        

8.  Evaluasi penggunaan lembar kerja         

9.  Revisi lembar kerja         

10. Pembuatan laporan akhir         

11. Seminar laporan kegiatan         

12. Revisi laporan kegiatan         

13. Pengumpulan laporan akhir         

 

C. Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan 

           Pemantauan dan penilaian kegiatan dilakukan dengan memperhatikan 

indikator-indikator kinerja berikut :  

1. Terlaksananya tugas tim pelaksana sebagai guru yaitu merencanakan 

pembelajaran, mengajar, membimbing, melatih dan menilai siswa di SMK. 

2. Diperolehnya pengalaman langsung tim pelaksana dalam mengajar sebagai 

guru di SMK. 

3. Terwujudnya rancangan pembelajaran yang inovatif di SMK. 

4. Terjadinya saling tukar pengalaman antara tim pelaksana dan guru di SMK. 

5. Dihayatinya suasana kependidikan di SMK oleh tim pelaksana. 

6. Terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan antara Fakultas Teknik UNY 

dan SMK. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 

A.  Hasil yang Dicapai dalam Kegiatan 

 Dalam kegiatan penugasan ke SMK Negeri 2 Yogyakarta ini, dicapai hasil 

sebagai berikut: 

1. Telah tersusun lembar kerja praktik laboratorium untuk mata pelajaran 

Pengukuran Pemetaan Topografi pada Program Keahlian Teknik Survei dan 

Pemetaan, yang mendukung tercapainya kompetensi siswa SMK. 

2. Lembar kerja tersebut telah digunakan untuk lebih meningkatkan tercapainya 

kompetensi yang dibutuhkan. 

3. Guru terdorong untuk selalu mengembangkan lembar kerja praktik sesuai 

tuntutan kompetensi yang dibutuhkan. 

4. Terlaksana tugas tim pelaksana sebagai guru yaitu merencanakan pembelajaran, 

mengajar, membimbing, melatih dan menilai siswa di SMK. 

5. Diperoleh pengalaman langsung tim pelaksana dalam mengajar sebagai guru di 

SMK. 

6. Terwujud rancangan pembelajaran yang inovatif di SMK. 

7. Terjadi saling tukar pengalaman antara tim pelaksana dan guru di SMK. 

Sebagai contoh ketika SMK kesulitan menentukan tempat kunjungan industri 

bagi para siswanya, tim pelaksana membantu dengan memberikan informasi 

tentang berbagai alternatif tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi. 

Akhirnya dipilih Dinas Topografi Komando Daerah Militer (Kodam) IV 

Diponegoro, Semarang, dengan alasan lembaga yang relevan untu dunia 

industri survei dan pemetaan dan lokasi tidak terlalu jauh dari sekolah. Begitu 

pula bantuan informasi tentang sumber-sumber rujukan materi pembelajaran, 

serta rujukan tentang pengadaan dan perbaikan peralatan survei dan pemetaan. 

8. Suasana kependidikan di SMK telah dihayatinya oleh tim pelaksana. 

9. Terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara Fakultas Teknik UNY 

dan SMK. 
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B.  Permasalahan yang Muncul 

 Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan 

penugasan ini yaitu: 

1. Kesulitan menyesuaikan antara jadual pelajaran di SMK dan jadual kegiatan 

tim pelaksana di kampus UNY. 

2. Tingkat perkembangan siswa SMK yang berbeda dibanding mahasiswa yang 

biasa dihadapi tim pelaksana. 

3. Kondisi peralatan di SMK yang kurang memadai, misalnya bacaan piringan 

yang kurang jelas. 

  

C. Pemecahan Masalah 

 Pemecahan terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

kegiatan penugasan ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Kesulitan menyesuaikan antara jadual pelajaran di SMK dan jadual kegiatan 

tim pelaksana di kampus UNY, diatasi dengan menyesuaikan kegiatan tim 

pelaksana terhadap jadual pelajaran di SMK, karena jadual di SMK sangat sulit 

dirubah. Jam belajar siswa mencapai 48 jam dalam seminggu, dan jam 

mengajar guru hingga 30 jam per-minggunya. 

2. Tingkat perkembangan siswa SMK yang berbeda dibanding mahasiswa yang 

biasa dihadapi tim pelaksana, diatasi dengan lebih dahulu mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung, sehingga tim pelaksana dapat menyesuaikan 

diri. 

3. Kondisi peralatan di SMK yang kurang memadai, misalnya bacaan piringan 

yang kurang jelas, diatasi dengan menyesuaikan kecepatan pengukuran 

terhadap kondisi peralatan tersebut. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan 

 Berdasarkan hasil kegiatan penugasan di SMK ini, dapat diajukan rencana 

tindak lanjut kegiatan sebagai berikut: 
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1. Pada tahun berikutnya perlu dilaksanakan penugasan serupa yang berfokus 

pada Kelas III Program Teknik Survei dan Pemetaan SMK Negeri 2 

Yogyakarta, karena kegiatan ini baru mencakup Kelas II saja.  

2. Penyusunan dan pengembangan lembar kerja praktik laboratorium pada 

program keahlian tersebut perlu dilanjutkan untuk mata pelajaran lainnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Analisis terhadap Indikator Kinerja 

           Analisis terhadap ketiga indikator kinerja program ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Telah tersusun lembar kerja praktik laboratorium untuk mata pelajaran 

Pengukuran Pemetaan Topografi. Lembar kerja tersebut diharapkan dapat 

mendukung tercapainya kompetensi siswa. Lembar kerja tersebut juga dapat 

memberikan wawasan yang lebih luas tentang perkembangan teknologi yang 

perlu diantisipasi, terutama makin meluasnya penggunaan peralatan elektronik 

dan digital. 

2. Lembar kerja tersebut telah dipergunakan untuk lebih meningkatkan 

tercapainya kompetensi yang dibutuhkan. Untuk peralatan yang belum 

memadai atau belum tersedia, lembar kerja tersebut paling tidak dapat 

membekali siswa untuk mengantisipasi perkembangan teknologi survei dan 

pemetaan. 

3. Guru telah terdorong untuk selalu mengembangkan lembar kerja praktik sesuai 

tuntutan kompetensi yang dibutuhkan. Tim pelaksana menunjukkan sumber-

sumber rujukan yang dapat dipakai oleh para guru, baik berupa buku atau 

bentuk penerbitan lainnya dan nara sumber, misalnya para praktisi survei dan 

pemetaan, yang dapat dihubungi untuk memberikan masukan dalam menyusun 

dan mengembangkan lembar kerja praktik tersebut. 

 

B.  Analisis terhadap Dampak Kegiatan 

1. Dampak bagi LPTK 

a. Telah terjalin kerjasama yang lebih erat dengan SMK sebagai lembaga mitra 

dan salah satu pengguna lulusan LPTK, sehingga akan meningkatkan 

relevansi terhadap dunia kerja lulusan. Pihak SMK lebih merasa 

mendapatkan perhatian dari LPTK dengan membantu memecahkan 

permasalahan penyusunan dan pengembangan lembar kerja praktik tersebut. 
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b. Ccitra LPTK meningkat di mata lembaga mitra, yaitu dengan membantu 

SMK mengatasi kesulitan yang dialaminya dalam proses pembelajaran para 

siswa. 

 

2. Dampak bagi Lembaga Mitra 

a. Keberhasilan pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi yang 

dibutuhkan dunia kerja dapat meningkat dengan telah disusun dan 

dikembangkannya lembar kerja praktik tersebut.  

b. Tugas guru dalam menyusun dan menyiapkan lembar kerja praktik 

laboratorium telah terbantu. 

 

3. Dampak bagi Pihak Lain/Masyarakat 

a. Siswa mendapatkan fasilitas pembelajaran berupa lembar kerja praktik yang 

diperlukan, sehingga akan lebih mudah mencapai kompetensi yang 

dibutuhkan.  

b. Dunia usaha/dunia industri akan lebih mudah memperoleh tenaga tingkat 

operator yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dari lulusan SMK. 

 

B.  Pembahasan Hasil 

           Indikator kinerja program penugasan di SMK ini mencakup tiga hal, yaitu: 

(1) terusunnya lembar kerja praktik laboratorium yang mendukung tercapainya 

kompetensi siswa SMK, (2) penggunaan lembar kerja tersebut lebih meningkatkan 

tercapainya kompetensi yang dibutuhkan, dan (3) mendorong guru untuk selalu 

mengembangkan lembar kerja praktik sesuai tuntutan kompetensi yang 

dibutuhkan. Walaupun begitu, dalam pelaksanaannya, beberapa hasil lainnya 

dapat diperoleh, yaitu: 

1. Perluasan wawasan tim pelaksana tentang berbagai permasalahan yang muncul 

dalam proses pembelajaran siswa di SMK, misalnya: kondisi peralatan 

laboratorium yang kurang memadai, padatnya jam pelajaran siswa dalam 
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seminggunya, padatnya jam mengajar guru per-minggunya, dan kesulitan 

mendapatkan tempat kunjungan industri yang representatif.  

2. Tim pelaksana berusaha memahami permasalahan yang muncul dan berusaha 

membantu dengan memberikan alternatif pemecahannya, misalnya dengan 

menghubungi para nara sumber di bidang survei dan pemetaan, lembaga yang 

bergerak di bidang survei dan pemetaan, dan sumber rujukan untuk menyusun 

dan mengembangkan materi pembelajaran. 

3. Permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan mengembangkan kerjasama 

antara pihak SMK dengan berbagai pemangku kepentingan (stake-holder), 

seperti: dunia usaha / dunia industri (DU/DI), LPTK dan pemerintah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Dari hasil kegiatan penugasan ke SMK berupa penyusunan dan 

pengembangan lembar kerja praktik laboratorium ini dapat disimpulkan: 

1. Telah tersusun lembar kerja praktik laboratorium untuk mata pelajaran 

Pengukuran Pemetaan Topografi.  

2. Lembar kerja tersebut telah dipergunakan untuk lebih meningkatkan 

tercapainya kompetensi yang dibutuhkan.  

3. Guru telah terdorong untuk selalu mengembangkan lembar kerja praktik sesuai 

tuntutan kompetensi yang dibutuhkan. 

 

B.  Saran 

           Beberapa saran yang dapat diajukan setelah dilaksanakannya kegiatan ini 

yaitu:  

1. Perlu dilaksanakan penugasan serupa yang berfokus pada Kelas III Program 

Teknik Survei dan Pemetaan SMK Negeri 2 Yogyakarta, karena kegiatan ini 

baru mencakup Kelas II saja.  

2. Penyusunan dan pengembangan lembar kerja praktik laboratorium pada 

program keahlian tersebut perlu dilanjutkan untuk mata pelajaran lainnya. 
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