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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Uji Coba 

Penelitian dan pengembangan (R&D) untuk media pembelajaran berbasis 

video ini mengacu pada prosedur pengembangan model 4D yang dikemukakan 

oleh Thiagarajan. Prosedur tersebut memuat 4 tahapan penelitian yaitu 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (disseminate). 

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan kerjasama 

antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, dalam memutuskan pendalaman 

materi media, jenis media, dan lain-lain, tidak terlepas dari instruksi dan arahan 

dari dosen ketua. Selain itu, dalam setiap tahapan, mahasiswa selalu 

berkoordinasi dengan dosen pembimbing, dan dosen ketua. 

1. Deskripsi Pembuatan Media Pembelajaran 

Berikut merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

yang mengacu pada masing-masing tahapan model 4D: 

a. Tahap Pendefinisian (Define)  

Pendefinisian merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mendasari 

pengembangan video pembelajaran ini. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan kebutuhan produk yang akan dikembangkan dan 

mengidentifikasi berbagai aspek yang mendasari pentingnya pengembangan 

produk media pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan 

pada tahap pendefinisian: 
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(1) Front-end analysis (Analisis Awal) 

Pada tahap analisis awal peneliti melakukan diskusi dengan dosen 

pembimbing sehingga diketahui permasalahan-permasalahan yang ada pada 

mata kuliah Praktikum Geomatika II. Berdasarkan penjelasan dosen selaku 

pendidik ada beberapa masalah dalam proses pembelajaran yaitu:  

(a) Kompetensi yang harus dikuasai banyak  

Pada silabus mata kuliah Praktikum Geomatika II terdapat delapan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam waktu satu 

semester atau 16 kali pertemuan. Dalam satu kompetensi dasar akan ada 

beberapa materi yang dijelaskan dan dipraktikkan. Hal ini tentu membuat 

waktu 16 kali pertemuan dirasa kurang. Banyaknya kompetensi yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa, mengaharuskan mahasiswa fokus dalam setiap 

proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun saat 

pembelajaran praktik di lapangan agar mahasiswa tidak tertinggal dalam 

menangkap atau menyerap materi yang disampaikan oleh dosen. Tidak 

jarang mahasiswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena 

kompetensi yang harus dikuasai banyak dan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh dosen hanya melalui ceramah dan peragaan alat dalam 

waktu singkat, hal ini tentu membuat mahasiswa harus belajar dengan keras.  

(b) Keterbatasan alat praktikum 

Alat praktikum dalam mata kuliah Praktikum Geomatika II merupakan 

kebutuhan vital untuk melaksanakan proses pembelajaran. Mata kuliah 

Praktikum Geomatika II ini tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa 

adalanya alat praktikum yang dibutuhkan. Pada jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik UNY memang sudah memiliki alat 
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praktikum yang bisa dikatakan lengkap. Akan tetapi jumlah alat praktikum 

tersebut masih terbatas sehingga mahasiswa harus bergantian ataupun 

membentuk kelompok yang besar untuk melakukan praktikum. Hal ini tentu 

kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.  

(c) Adanya materi baru yang harus dikuasai 

Seiring perkembangan teknologi di era modern materi tentang dalam mata 

kuliah Praktikum Geomatika II juga harus menyesuaiakan kebutuhan saat 

ini. Pengumpulan data secara terestris yang awalnya masih menggunakan 

peralatan optis-konvensional dengan perkembangan teknologi yang ada 

sekarang beralih pada peralatan elektronik-digital seperti total station, 

sehingga materi penggunaan total station ini harus diberikan pada 

mahasiswa sebagai materi baru tanpa menghapus materi lama yaitu 

penggunaan theodolit. Dalam waktu 16 kali pertemuan tatap muka tanpa 

materi penggunaan total station saja mahasiswa merasa kesulitan karena 

materi yang padat dalam waktu singkat. Dengan adanya materi baru ini tentu 

menambah beban bagi mahsiswa jika tidak diimbangi dengan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.  

(d) Keterbatasan waktu belajar 

Masalah dasar yang terjadi pada pembelajaran Praktikum Geomatika II di 

jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta adalah keterbatasan waktu belajar bersama 

dosen dalam ruangan. Alokasi waktu praktikum yang diberikan hanya 100 

menit/sks, hal ini tentu dirasa kurang bagi mahasiswa untuk menguasai 

delapan kompetensi dasar ditambah materi baru tentang pengunaan total 

station. Dengan tuntutan kompetensi yang banyak waktu belajar ini menjadi 
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kendala pelaksanaan pembelajaran. Adanya keterbatasan waktu belajar ini 

membuat materi belajar penggunaan alat optis konvensional berupa 

theodolit dan alat optis modern berupa total station tidak bisa diberikan 

semua. Akan tetapi kedua materi tersebut tidak bisa serta merta dihapus 

atau dikorbankan salah satunya karena kompetensi penggunaan alat 

theodolit ini akan menjadi dasar untuk mendalami penggunaan alat total 

station. 

(e) Media yang sudah ada kurang interaktif 

Media pembelajaran yang sudah ada kurang bisa untuk dipahami oleh 

mahasiswa.  Maka dari itu diperlukan solusi yang efektif dan efisien untuk 

menangani masalah ini agar memudahkan mahasiswa untuk memahami 

setiap bagian materi dalam video. 

Berdasarkan analisis permasalahan diatas dapat disimpulakan bahwa ada 

beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu banyaknya 

kompetensi yang harus dikuasai dengan keterbatasan alat praktikum dan waktu 

belajar serta adanya materi baru yang harus diberikan, sehingga perlu adanya 

solusi pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu peneliti 

mengembangkan video  animasi pembelajaran.  

(2) Learner Analysis (Analisis Peserta Didik) 

Mahasiswa menerima mata kuliah Praktikum Geomatika II pada semester 5 

untuk S-1 dan semester 4 untuk D-3. Pada mata kuliah ini mahasiswa dituntuk 

untuk menguasai delapan kompetensi dasar dalam waktu satu semester atau 16 

kali pertemuan. Materi yang padat tentu membuat mahasiswa mendalami materi 

secara mandiri di luar perkuliahan. Materi penggunaan alat total station yang 

masih sangat baru menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan 
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pengembangan video pembelajaran. Materi baru tentang penggunaan total station 

ini membuat mahasiswa masih merasa kesulitan untuk belajar secara autodidak 

sehingga dosen harus memberikan materi penggunaan total station ini di dalam 

kelas secara lebih detail. Akan tetapi alokasi waktu dalam pembelajaran terbatas 

sehingga harus ada media pembelajaran sebagai alat batu penyampaian materi 

secara singkat, padat dan jelas. Oleh karena itu peneliti mengembangkan video 

animasi pembelajaran yang dikemas dengan sederhana dan dibuat secara aktual 

dan kontekstual. Hal ini diharapkan memudahkan mahasiswa dalam proses 

pemahaman materi yang disampaikan dalam video animasi pembelajaran. 

(3) Concept Analysis (Analisis Konsep) 

Konsep materi dibuat dengan membedah silabus mata kuliah Praktikum 

Geomatika II. Berikut adalah silabus mata kuliah Praktikum Geomatika II.  

(a) Diskripsi Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas berbagai macam pengukuran, yaitu: pengukuran 

poligon sebagai kerangka peta, pengukuran detail situasi sebagai isi peta, 

perhitungan dan penggambaran kerangka dan isi peta, dan pemasangan titik 

rencana konstruksi di lapangan.  

(b) Kompetensi yang Dikembangkan 

(i) Menjelaskan dan mempraktikkan cara pengukuran poligon sebagai 

kerangka peta 

(ii) Menjelaskan dan mempraktikkan cara pengukuran detail situasi sebagai isi 

peta 

(iii) Menjelaskan dan mempraktikkan cara perhitungan poligon 

(iv) Menjelaskan dan mempraktikkan cara penggambaran poligon 

(v) Menjelaskan dan mempraktikkan cara perhitungan detail situasi 



70 
 

(vi) Menjelaskan dan mempraktikkan cara penggambaran detail situasi 

(vii) Menjelaskan dan mempraktikkan cara penggambaran kontur 

(viii) Menjelaskan dan mempraktikkan cara pemasangan titik rencana konstruksi 

di lapangan 

(c) Indikator Pencapaian Kompetensi  

a) Aspek kognitif dan kecakapan berpikir 

(i) Menjelaskan pengukuran poligon sebagai karangka peta 

(ii) Menjelaskan pengukuran detail situasi sebagai isi peta 

(iii) Menjelaskan penggambaran kontur 

(iv) Menjelaskan pemasangan titik rencana konstruksi di lapangan 

b) Aspek psikomotorik 

(i) Mahasiswa dapat mengukur poligon 

(ii) Mahasiswa dapat mengukur detail situasi 

(iii) Mahasiswa dapat menghitung koordinat titik-titik poligon 

(iv) Mahasiswa dapat menggambar poligon 

(v) Mahasiswa dapat menghitung hasil pengukuran detail situasi 

(vi) Mahasiswa dapat menggambar detail situasi 

(vii) Mahasiswa dapat menggambar kontur 

(viii) Mahasiswa dapat memasang titik rencana konstruksi di lapangan 

c) Aspek afektif, kecakapan social dan personal 

(i) Mau memperhatikan standar kebersihan pribadi, lingkungan sosial, kelas 

tempat belajar (laboratorium geomatika) 

(ii) Memiliki ketelitian dan kecermatan, serta kreatifitas dalam memilih alat ukur 

dan perlengkapannya 
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(iii) Memiliki kecermatan dan ketepatan dalam pengaturan alat, membaca pita 

ukur, rambu ukur, bacaan arah horizontal maupun vertikal, dan tinggi alat 

ukur. 

(iv) Memiliki kecermatan dalam mencatat (recording) saat mengecek bacaan 

benang atas dan bawah. 

(v) Responsif terhadap evaluasi dan saran dari dosen atau teman belajarnya 

ataupun kelompok prakteknya. 

(vi) Responsif, kreatif, dan inovatif dalam mengatasi kesulitan-kesulitan karena 

keadaan alat ukur dan kondisi tempat praktek. 

(vii) Responsif dan teliti dalam meminjam peralatan praktik 

(viii) Tanggung jawab dan disiplin dalam penggunaan alat dan saat mengerjakan 

tugas-tugas hasil pengukurannya. 

(ix) Memiliki sikap gotong royong, dan memiliki rasa toleransi (empati) pada 

sesama teman, terutama pada kelompoknya. 

Dari kompetensi dasar untuk pembelajaran satu semester atau 16 kali 

pertemuan yang tercantum dalam silabus diatas peneliti akan memfokuskan 

penelitian pada kompetensi dasar. Pada pengembangan video pembelajaran ini 

hanya dipilih satu kompetensi dasar saja karena keterbatasan dalam penelitian. 

Kompetensi dasar yang akan dikembangkan menjadi video animas pembelajaran 

adalah cara pemasangan titik rencana konstruksi dilapangan atau stake out 

khususnya stake out gedung. Dalam kompetensi dasar yang akan dikembangkan 

dalam video animasi pembelajaran ada dua materi pokok yaitu perhitungan 

rencana titik konstruksi dan pemasangan titik konstruksi di lapangan. Pada 

pengembangan video animasi pembelajaran materi akan di fokuskan pada praktik 

pemasangan titik konstruksi di lapangan atau stake out metode sistem koordinat 
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menggunakan alat total station. Berikut adalah rincian materi yang akan 

dikembangkan dalam video animasi pembelajaran. 

(a) Deskripsi materi  

Pengukuran dan pematokan (setting out/stake out) gedung sistem koordinat 

adalah salah satu sistem yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi bangunan gedung, pada pelaksanaan pengukuran dan pematokan 

dengan menerapkan sistem ini harus berdasarkan data ukuran panjang dan lebar 

yang akurat sesuai dengan dokumen gambar kerja (gambar rencana, gambar 

denah ruang dan gambar denah pondasi). Pengukuran dan pematokan sistem 

koordinat hanya dapat diterapkan pada bangunan gedung, bloking dan kavling 

perumahan dengan bentuk ruang siku-siku 

(b) Langkah-langkah praktikum stake out gedung metode sistem koordinat. 

(i) Tentukan garis sempadan sesuai ukuran pada gambar kerja (gambar site 

plan, denah ruang, denah pondasi) 

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

direncanakan misalnya 30 meter. 

(iii) Setel total station di atas titik tetap ( T ) sehingga siap dioperasikan 

(iv) Setel besaran sudut datar pada posisi 0° 0’ 0’’ kemudian arahkan teropong 

ke titik tetap target ( A ). 

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

hasil hitungan, serta kunci total station jika bacaan bearan sudut datar sudah 

benar. 

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

hitungan dan arah teropong total station. 
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(vii) Rubah obyek titik as sesuai isyarat yang diberikan oleh pengukur sudut, jika 

ukuran sudut dan jarak belum tepat. 

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

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

denah pondasi dan ruang yang sudah dihitung. 

(4) Task Analysis (Analisis Tugas) 

Tahap analisis tugas merupakan tahapan untuk mengetahui kompetensi 

yang harus dicapai oleh mahasiswa. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan 

materi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran. 

Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang merujuk pada silabus mata 

kuliah Praktikum Geomatika II maka didapatkan rincian materi yang harus 

dipelajari oleh mahasiswa, yaitu: 

(a) Aspek kognitif dan kecakapan berpikir yaitu mahasiswa dapat menjelaskan 

cara pengukuran stake out gedung dengan total station. 

(b) Aspek psikomotorik yaitu mahasiswa dapat mempraktikkan langsung cara 

pengukuran stake out gedung menggunakan total station tanpa harus 

mengikuti alur video dari awal hingga akhir. 

(5) Specifying Instructional Objectives 

Setelah mencermati silabus dan mendapatkan materi yang akan 

dikembangkan maka langkah terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dapat mengefisiensi waktu pembelajaran. Rumusan tujuan 

pembelajaran dari pengembangan video pembelajaran ini adalah mahasiswa 

dapat menggunakan total station Nikon DTM-322 untuk melaksanakan stake out 

gedung dan mahasiswa dapat melaksanakan stake out gedung dengan metode 

sistem koordinat. 
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b. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap kedua yaitu merancang hasil analisis yang dilakukan dari tahap define 

(pendefinisian). Berdasarkan data yang diperoleh dari tahap define (pendefinisian) 

memperoleh data bahwa media yang dikembangkan yaitu media yang dapat 

membantu mahasiswa dalam meningkatkan motivasi dan membantu dalam 

pemahaman baik teori maupun praktik pada mata kuliah Praktikum Geomatika II. 

Maka perlu adanya pembuatan media pembelajaran yang menarik berupa video 

animasi. Berikut proses perancangan animasi yang dilakukan peneliti: 

1) Penyusunan Konsep Media 

Pembuatan video animasi penggunaan total station untuk pengukuran stake 

out  gedung  dirancang dengan tampilan menarik, serta memiliki bahasa yang 

mudah dipahami. Dari hasil tahapan perencanaan, setelah melakukan 

pengamatan terhadap beberapa video animasi, berikut konsep animasi yang 

disusun peneliti: 

(1) Video animasi menampilkan cara pengukuran stake out gedung. 

(2) Poin utama dalam video animasi ialah penggambaran proses pengukuran 

stake out gedung. 

(3) Menampilkan menu sebagai shortcut ke beberapa pilihan langkah 

pengukuran. 

(4) Pemberian backsound yang diputar dengan volume rendah untuk mengiringi 

animasi.  

(5) Pemberian dubbing/narasi pada animasi. 

(6) Animasi disusun menjadi sebuah aplikasi yang memudahkan pengajar 

ataupun pengguna animasi untuk membuka animasi. 
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Tabel 6. Uraian Cakupan Materi Video Pembelajaran 

No. Bagian Video Cakupan Materi 

1. Intro Video Opening, tujuan pembelajaran 

2.  Pembukaan Video Penjelasan total station 

3.  Isi Video 
Peralatan K3, alat-alat yang digunakan, 
bagian-bagian total station, langkah 
pengukuran stake out gedung 

4. Penutup Ucapan terima kasih 

 

Desain media pembelajaran digunakan sebagai acuan pembuatan media dari 

proses awal hingga akhir. Rancangan media pembelajaran berbasis video animasi 

yang dikembangkan dapat dilihat pada gambar 8.  

 

Gambar 8. Desain Media Pembelajaran 
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2) Pembuatan Main Model 

Main model adalah model utama yang ditampilkan dalam animasi. Berikut 

proses pembuatan main model: 

(1) Menggambar semua objek yang dibutuhkan dalam video. 

(2) Membuat objek menjadi 3 dimensi. 

(3) Proses penganimasian. 

(4) Rendering video dengan 3D Studio Max. 

3) Pembuatan Scene Animasi 

Scene animasi adalah potongan-potongan animasi dimana main model 

dibuat bergerak baik dari sudut pandang maupun kemunculan komponen dari 

main model. Pembuatan scene animasi menggunakan software Blender. Scene 

animasi yang sudah jadi kemudian diekspor menjadi file dengan format .mp4. 

4) Editing 

Proses editing adalah proses mengolah scene animasi menjadi animasi 

yang mirip dengan bentul aslinya. Pada proses ini, peneliti menambahkan intro, 

backsound, narasi pada scene animasi yang sudah dihasilkan sebelumnya. 

Proses editing ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Adobe 

Premiere. 

5) Produksi 

Proses produksi merupakan tahap akhir pada pembuatan animasi yakni 

setelah editing selesai dilakukan. Proses produksi dilakukan dengan cara 

mengekspor animasi menjadi file yang dapat dibaca pada program adobe flash 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Resolusi video: FHD 1280 x 720 pixel 

(2) Format file video: .mp4 
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(3) Kualitas video:  full high quality 

c. Tahap Pengembangan (Develop) 

Desain langkah pembuatan konsep media menyebutkan bahwa animasi 

disusun menjadi sebuah aplikasi yang dapat memudahkan penggunanya untuk 

membuka materi pembelajaran. Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash CS 6. Gambar 9 menunjukkan 

langkah yang dilakukan pada pembuatan aplikasi media pembelajaran adalah 

membuat flowchart.  

 
Gambar 9. Diagram Alir Flowchart Media Pembelajaran 

d. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian R&D. Setelah media melalui 

beberapa tahap pengujian, dan penilaian, yaitu dari dosen ahli materi, dosen ahli 
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media, dan pengguna, selanjutnya media dapat dipublikasikan. Publikasi produk 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline menggunakan keping CD atau 

flashdisk (khusus berkas media saja) dan online melalui e-learning be-smart UNY 

(dosen) serta channel youtube Rozan Pajri. Publikasi secara khusus dilakukan 

pada mahasiswa PTSP FT UNY yang telah atau sedang mengambil mata kuliah 

Praktikum Geomatika II. Penyebaran dilakukan dengan tujuan agar media 

pembelajaran berbasis video yang dibuat dapat dimanfaatkan secara luas, tidak 

hanya untuk pembelajaran secara formal (di SMK atau Universitas), namun juga 

masyarakat pada umumnya. 

B. Analisis Data 

1. Analisis Penilaian Validasi Ahli Materi 

a. Hasil Validasi Dosen Ahli Materi 

Uji validasi dosen ahli materi merupakan pengujian kelayakan media dari sisi 

materi oleh dosen ahli materi pengukuran poligon tertutup. Uji kelayakan ini 

dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah Praktikum Geomatika II yaitu Ir. Ilham 

Marsudi, M.Kom. Hasil uji validasi ini dapat dilihat pada lampiran. Berikut analisis 

hasil penilaian oleh dosen ahli materi yang dijabarkan dalam tabel. 

Tabel 7. Hasil Validasi Materi 

No. Aspek ∑Skor 
∑Skor 
Max 

Persentase 
(%) 

Tingkat 
Kelayakan 

1. 
Tujuan 

Pembelajaran 
8 8 100,000 Sangat Layak 

2. 
Materi 

Pembelajaran 
35 36 97,222 Sangat Layak 

3. 
Metode 

Pembelajaran 
7 8 87,500 Sangat Layak 

4. 
Sumber 

Pembelajaran 
8 8 100,000 Sangat Layak 

5. 
Kegiatan 

Pembelajaran 
22 24 91,667 Sangat Layak 

Jumlah 80 84 476,389  
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Aspek yang dinilai pada saat validasi materi ada lima aspek yang terdiri dari: 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber 

pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran.   

Berikut adalah perhitungan dari hasil validasi materi: 

1) Menghitung Skor Rata-rata (X̅) 

 X̅ =
∑X

n
 

X̅ =
84

5
 

 X̅ = 16,8 

2) Menghitung Persentase Kelayakan Rata-rata (P̅) 

P̅ =
∑P

n
 

 P̅ =
476,389

5
 

P̅ = 95,278 % 

Persentase kelayakan yang diperoleh adalah 95,278 % dimana produk 

dapat dikatakan layak jika rata-rata dari setiap penilaian minimal mendapat kriteria 

baik menggunakan perhitungan menurut Sudjana (2001: 51). Maka, berdasarkan 

Tabel. 5 Kategorisasi Hasil Pengolahan Data yang telah disebutkan pada halaman 

64 masuk ke dalam kategori sangat layak. 

b. Revisi berdasarkan Validasi Dosen Ahli Materi 

Peneliti mendapatkan masukan dari dosen ahli materi setelah validasi 

dilakukan. Masukan yang diberikan oleh ahli materi perlu dilakukan perbaikan 

sesuai dengan saran dosen ahli materi. Berikut saran dari validator dan perbaikan 

yang dilakukan peneliti: 
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Tabel 8. Perbaikan berdasarkan Saran Ahli Materi 

No. Saran Perbaikan 

1.  

Penulisan nama objek perlu 
dibenarkan 

Memperbaiki penulisan nama 
objek 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

2.  

Gambar centering optis tidak sesuai Menyesuaikan gambar centering 
optis 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

3.  

Titik  dan A tidak jelas di gambar Memperjelas lembar kerja 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

4.  

Medan pandang teropong tidak 
sesuai 

Menyesuaikan medan pandang 
teropong 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 
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2. Analisis Penilaian Validasi Ahli Media 

a. Hasil Validasi Dosen Ahli Media 

Uji validasi media dilakukan oleh dosen Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan yaitu Dr. Nuryadin Eko Raharjo, M.Pd. hasil validasi dapat dilihat 

pada lampiran. Berikut analisis data penilaian validasi oleh ahli media. 

Tabel 9. Hasil Validasi Ahli Media 

No. Aspek ∑Skor 
∑Skor 
Max 

Persentase 
(%) 

Tingkat 
Kelayakan 

1 
Aspek Rekayasa 
Perangkat Lunak 

31 32 96,875 Sangat Layak 

2 
Aspek Desain 
Pembelajaran 

24 28 85,714 Sangat Layak 

3 
Aspek Komunikasi 

Visual 
39 44 88,636 Sangat Layak 

Jumlah 94 104 271,226  

 

Hasil validasi ahli media memiliki tiga aspek penilaian yaitu aspek rekayasa 

perangkat lunak, aspek desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Ketiga 

aspek tersebut memperoleh tingkat kelayakan “Sangat Layak”, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

1) Menghitung Skor Rata-rata (X̅) 

X̅ =
∑X

n
 

X̅ =
104

3
 

X̅ = 34,67 

2) Menghitung Persentase Kelayakan Rata-rata (P̅) 

P̅ =
∑P

n
 

P̅ =
271,226

3
 

P̅ = 90,409 % 
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Persentase kelayakan yang diperoleh adalah 90,409 % dimana produk 

dapat dikatakan layak jika rata-rata dari setiap penilaian minimal mendapat kriteria 

baik menggunakan perhitungan menurut Sudjana (2001: 51). Maka, berdasarkan 

Tabel. 5 Kategorisasi Hasil Pengolahan Data yang telah disebutkan pada halaman 

64 masuk ke dalam kategori sangat layak. 

b. Revisi berdasarkan Validasi Dosen Ahli Media 

Validator memberikan masukan kepada peneliti terkait media yang 

dikembangkan meskipun mendapatkan predikat sangat layak agar hasil media 

pembelajaran ini menjadi lebih baik. Berikut revisi yang dilakukan berdasarkan 

saran dari dosen ahli media: 
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Tabel 10. Perbaikan berdasarkan Saran Ahli Media 

No. Saran Perbaikan 

1.  

Mengubah huruf kapital dengan 
huruf yang sesuai EYD 

Menyesuaikan huruf sesuai EYD 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

2.  

Perlu diberi animasi total station Diberi animasi total station sebagai 
penjelas 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

3.  

Perlu memperjelas objek yang 
disebutkan (rompi) 

Ukuran objek didalam video 
diperbesar 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

4.  

Mengubah huruf kapital dengan 
huruf yang sesuai EYD 

Menyesuiakan huruf sesuai EYD 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 
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No. Saran Perbaikan 

5.  

Titik yang dipatok tidak jelas Memberi keterangan pada titikl 
yang dipatok 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

6.  

Tombol menu kurang jelas Mengubah tampilan tombol menu 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

7.  

Penempatan tombol dan warna 
kurang jelas 

Menyesuaikan posisi tombol warna 
agar kontras 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

8.  

Icon tidak sesuai Menyesuaikan icon 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

9.  
Penempatan tombol dan warna 
kurang jelas 

Menyesuaikan posisi tombol warna 
agar kontras 



85 
 

No. Saran Perbaikan 

Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

 Icon dan warna tidak sesuai Menyesuaikan icon dan warna 

 Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

 Bingkai tidak sesuai Menyesuaikan bingkai foto 

 Tampilan sebelum revisi 

 

Tampilan sesudah revisi 

 

 

3. Analisis Kelayakan Pengguna (Mahasiswa) 

Penilaian media dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan angkatan tahun 2016 dengan jumlah 25 orang yang telah 

menempuh mata kuliah Praktikum Geomatika II. Penilaian dalam angket 

menggunakan lima skala penilaian yakni, tidak setuju dengan bobot satu, kurang 

setuju dengan bobot dua, cukup setuju dengan bobot tiga, setuju dengan bobot 

empat, dan sangat setuju dengan bobot lima. Penilaian dilakukan setelah 

mahasiswa melihat media pembelajaran yang telah disajikan oleh peneliti. Setelah 

itu, dapat dilihat bagaimana tingkat kelayakan dari media pembelajaran 
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berdasarkan penilaian mahasiswa selaku pengguna. Hasil dari penilaian 

mahasiswa dapat dilihat pada lampiran, untuk mempermudah perhitungan 

kelayakan media pembelajaran maka disajikan hasil rekap data dari penilaian 

media oleh mahasiswa. 

Tabel 11. Hasil Penilaian Media oleh Mahasiswa 

No. Aspek ∑Skor 
∑Skor 
Maks 

Persentase 
(%) 

Tingkat 
Kelayakan 

1. Materi 973 1200 81,083 Sangat Layak 

2. Media 1174 1440 81,528 Sangat Layak 

Jumlah 2147 2640 162,611   

Hasil penilaian media oleh mahasiswa memiliki dua aspek penilaian yaitu aspek 

materi dan media. Aspek yang dinilai oleh mahasiswa memperoleh kategori tingkat 

kelayakan “Sangat Layak”, dengan perhitungan sebagai berikut: 

1) Menghitung Skor Rata-rata (X̅) 

 X̅ =
∑X

n
 

X̅ =
2640

20
 

 X̅ = 132 

2) Menghitung Persentase Kelayakan Rata-rata (P̅) 

P̅ =
∑P

n
 

 P̅ =
162,611

2
 

P̅ = 81,306 % 

Persentase kelayakan yang diperoleh adalah 81,306 % dimana produk 

dapat dikatakan layak jika rata-rata dari setiap penilaian minimal mendapat kriteria 

baik menggunakan perhitungan menurut Sudjana (2001: 51). Maka, berdasarkan 
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Tabel. 5 Kategorisasi Hasil Pengolahan Data yang telah disebutkan pada halaman 

64 masuk ke dalam kategori sangat layak. 

C. Kajian Produk  

Peneliti mengembangkan produk berupa media pembelajaran berbentuk 

video animasi yang berisi tentang tata cara penggunaan total station untuk 

pengukurana poligon tertutup. Video pembelajaran dibuat dengan memasukkan 

video ke dalam beberapa menu di dalam media. Berikut adalah penjelasan dari 

produk yang dikembangkan oleh peneliti. 

1. Video Pembelajaran 

Video pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti dirancang dan 

disusun menggunakan perangkat lunak Autodesk 3D Max dan Blender. Video ini 

telah teruji untuk diputar diperangkat dengan sistem standar yaitu OS Windows 7, 

OS Windows 8, dan OS Windows 10. Penyampaian materi dalam video 

pembelajaran ini dilakukan dengan dubbing. Isi video dibagi menjadi empat bagian 

utama yaitu intro video, pembukaan video, isi video, dan penutup video. Masing-

masing bagian dari video mendukung bagian yang lain dan saling menguatkan 

pesan yang akan disampaikan. Penjelasan  masing-masing  bagian  pada  

pengembangan video  pembelajaran penggunaan total station untuk pengukuran 

stake out gedung dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Susunan Durasi Video Pembelajaran 

No. Bagian Video 

Durasi 

Per Bagian 
(detik) 

Keseluruhan 
(detik) 

1. Intro video 24 24 

2. Pembukaan video 25 25  

3. 

Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) 

24 

415 
Alat-alat yang digunakan 18 

  Bagian-bagian total station 21 

Langkah pengukuran stake 
out gedung 

352 

4. Penutup video 37 37 

Jumlah 501 detik = 8 menit 21 detik 

Perancangan video pembelajaran animasi dibuat menggunakan perangkat 

lunak Autodesk 3D Max dan Blender, sedangkan untuk penyusunan menu di 

dalam media pembelajaran menggunakan perangkat lunak Adobe Flash. Media 

dibuat semenarik mungkin sebagai media pembelajaran interaktif yang nantinya 

dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. 

a. Intro Video 

Intro video merupakan halaman awal yang berisi pendahuluan dari video 

animasi pembelajaran. Intro adalah tampilan paling awal yang muncul di layar 

ketika video diputar, intro video ini dibuat menarik dan jelas dengan perpaduan 

efek, suara, dan tulisan. Penjelasan intro video dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Penjelasan Tampilan Intro Video 

No. Tampilan  Tulisan Penjelasan 

1.  

 
 

Pendidikan Teknik 
Sipil dan 

Perencanaan 
Fakultas Teknik 

Universitas Negeri 
Yogyakarta 

Maksud dari tulisan 
tersebut adalah 

pengenalan 
instansi tempat 

peneliti menempuh 
pendidikan 

2.  

 
 

Penggunaan Total 
Station untuk 

Pengukuran Stake 
Out Gedung 

Oleh: Rozan Pajri 
S.S. 

Penjelasan pokok 
pembahasan 

materi dalam video 
animas 

pembelajaran yang 
dibuat oleh peneliti 

3.  

 
 

Tujuan 
Pembelajaran 

Penjelasan tujuan 
pembelajaran dari 
pembuatan video 

animasi 
pembelajaran 

 

b. Pembukaan Video 

Pembukaan dalam video animasi pembelajaran diawali dengan penjelasan 

mengenai total station. Pembukaan video ini langsung oleh karakter pria. Karakter 

pria memberi penjelasan awal video animasi pembelajaran yang dibuat adalah 

video animasi pembelajaran mengenai penggunaan total station untuk pengukuran 

stake out gedung. Selanjutnya karakter pria menjelaskan pengertian total station 

sebagai gambaran awal bagi mahasiswa untuk memahami materi yang akan 

disampaikan dalam video aninasi pembelajaran. 
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Gambar 10. Penjelasan Materi yang Akan Dipelajari dalam Video 

 

 
Gambar 11. Penjelasan Total Station 

 
c. Isi Video 

Isi video animasi pembelajaran dimulai dengan penyebutan peralatan K3 

yang digunakan, agar mahasiswa selalu mengutamakan kesehatan dan 

keselamatan kerja saat melaksanakan praktik di lapangan. Selanjutnya video 

animasi pembelajaran akan langsung masuk pada inti materi yang dijelaskan 

dalam video pembelajaran. Berikut pemjelasan masing-masing bagian dari isi 

video animasi pembelajaran. 

 

 

 



91 
 

1) Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pada bagian ini menyebutkan peralatan K3 yang harus diginakan oleh praktikan 

saat melakukan pengukuran stake out gedung di lapangan. K3 yang digunakan 

adalah helm, rompi, sarung tangan, dan sepatu boots. 

 
Gambar 12. K3 yang Digunakan 

 
2) Alat yang Digunakan 

Pada bagian ini dijelaskan alat apa saja yang dipakai untuk pengukuran stake out 

gedung menggunakan alat total station. Peralatan yang digunakan adalah total 

station, statif, rol meter, palu, payung, prisma, dan patok. 

 
Gambar 13. Alat yang Digunakan 
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3) Bagian-bagian Total Station 

Pada bagian ini dijelaskan bagian-bagian alat total station. 

 
Gambar 14. Bagian-bagian Total Station 

 
4) Langkah Centering Alat 

Bagian ini menjelaskan proses centering alat total staion. 

 
Gambar 15. Langkah Centering Alat 

 
5) Setting Job dan Setting Measurement 

Pada bagian ini dijelaskan cara melakukan setting job dan setting 

measurement. Setting job berfungsi untuk membuat job dan mengatur job sesuai 

dengan kebutuhan praktikum. Setting job ini dilakukan untuk mengatur skala 

faktor, temperatur, sudut, jarak dan lain sebagainya disesuaikan dengan 
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pengukuran  yang  dilakukan.  Sedangkan  setting  measurement  dilakukan untuk 

melakukan setting seperti konstanta prisma, target dan lain-lain. 

 
Gambar 16. Setting Job dan Setting Measurement 

 
6) Gambar Kerja 

Pada bagian ini ditampilkan gambar kerja yang dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan praktik penggunaan total station untuk pengukuran stake out gedung. 

 
Gambar 17. Gambar Kerja 

 
7) Tabel Perhitungan Titik As Gedung 

Bagian ini menampilkan tabel hasil perhitungan dari gambar kerja yang 

ditampilkan sebelumnya. Hasil dari perhitungan ini yang dijadikan sebagai acuan 

untuk pelaksanaan pengukuran stake out. 
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Gambar 18. Tabel Perhitungan 

 
8) Pengukuran Garis Referensi 

Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah untuk mengukur garis referensi 

menggunakan alat total station. 

 
Gambar 19. Pengukuran Garis Referensi 

 
9) Pemilihan Metode Stake Out pada Total Station 

Proses pengukuran stake out gedung dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

akan tetapi dalam video pembelajaran ini digunakan metode HA-HD. Metode ini 

menggunakan data sudut dan jarak dalam proses pengukuran stake out. 
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Gambar 20. Pemilihan Metode Stake Out 

 
10) Pemasukan Data 

Pada tahap ini dijelaskan cara memasukkan data untuk pengukuran stake out 

gedung yang telah ditampilkan pada tabel perhitungan titik as gedung. 

 
Gambar 21. Pemasukan Data 

 
11) Proses Stake Out 

Pada bagian ini dijelaskan proses pengukuran stake out gedung. Setelah data 

dimasukkan selanjutnya total station diarahkan pada titik target lalu tekan MSR 

untuk mengetahui titk target sudah tepat atau belum. 
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Gambar 22. Proses Pembidikan Titik Target 

 

 
Gambar 23. Tampilan Hasil Pembidikan Titik Target 

 

 
Gambar 24. Proses Terakhir Stake Out 
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d. Penutup Video 

Penutupan video dilakukan secara langsung dengan mengucapkan terima kasih 

dan menyampaiakn harapan agar video pembelajaran ini bermanfaat bagi semua 

pihak. 

 
Gambar 25. Penutup Video 

 
2. Media Interaktif Pembelajaran  

Media interaktif pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti dirancang 

dan disusun menggunakan perangkat lunak Power Point 2013 dan iSpring Suit 8. 

Media interaktif ini telah teruji untuk diputar diperangkat dengan sistem standar 

yaitu OS Windows 7, OS Windows 8, dan OS Windows 10. 

a. Intro Media Interaktif 

Intro media interaktif adalah halaman pertama kali muncul ketika membuka media 

pembelajaran ini. Halaman ini berisi judul, opening media pembelajaran dan 

tombol mulai. 
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Gambar 26. Intro Media Interaktif 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 

b. Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama ialah halaman utama pada media pembelajaran. Dalam 

menu utama terdapat lima tombol navigasi menuju halaman materi, langkah kerja, 

video lengkap, download, dan profil. 

 
Gambar 27. Tampilan Halaman Menu Utama 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 

c. Halaman Menu-Materi 

Halaman langkah kerja berisi tentang tujuan pembelajaran, pengertian total 

station, kesehatan dan keselamatan kerja, alat yang digunakan. 
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Gambar 28. Tampilan Halaman Materi 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 

 
d. Halaman Menu-Langkah Kerja 

Halaman langkah kerja berisi tentang langkah-langkah pengukuran stake out 

gedung seperti, persiapan alat, setting total station, lembar kerja, stake out 

gedung. 

 
Gambar 29. Tampilan Halaman Langkah Kerja 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 

e. Halaman Menu-Video Lengkap 

Halaman langkah kerja video pembelajaran lengkap dari intro hingga penutup. 
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Gambar 30. Tampilan Halaman Video Lengkap 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 
f. Halaman Menu-Download  

Halaman download berisi link untuk mengunduh video animasi pembelajaran 

stake out gedung, panduan penggunaan total station DTM-322, software 

simulator total station DTM-322. 

 
Gambar 31. Tampilan Halaman Download 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 

g. Halaman Menu-Profil 

Berisi biodata penyusun video animasi pembelajaran stake out gedung. 
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Gambar 32. Tampilan Halaman Profil 

(Sumber: Koleksi Pribadi) 
 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil pengembangan video pembelajaran mengenai penggunaan total 

station untuk pengukuran stake out gedung akan diibahas pada sub bab ini. Bab 

ini menjelaskan mengenai hasil analisis data kelayakan video dan penyebaran 

vide pembelajaran secara luas. Berikut disajikan hasil analisis data yang diperoleh 

dalam proses penelitian pengembangan media pembelajaran ini. 

1. Hasil Analisis Data 

Hasil validasi dan penilaian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan dari 

penilaian tiga pihak pokok yaitu dosen ahli materi, dosen ahli media, dan pengguna 

atau mahasiswa. Dari validasi dan penilaian yang dilakukan, peneliti memperoleh 

komentar, kritik, dan saran serta arahan yang bersifat membangun sehingga 

peneliti dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih baik dan layak 

digunakan. 

a. Hasil Analisis Validasi Materi  

Validasi materi dilakukan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

dari sisi materi. Dalam media pembelajaran ini disajikan materi penggunaan total 

station untuk pengukuran stake out gedung dalam bentuk video animasi. Materi di 
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dalam video dikhususkan pada langkah-langkah penggunaan total station Nikon 

DTM-322 untuk pengukuran stake out gedung. 

Penilaian oleh dosen ahli materi didasarkan pada lima aspek yaitu, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, 

dan kegiatan pembelajaran. Kelima aspek tersebut dikembangkan menjadi 21 butir 

pernyataan. Sebelum dilakukan validasi terhadap video pembelajaran, butir-butir 

pernyataan tersebut divalidasi terlebih dahulu, apabila instrumen sudah layak 

digunakan maka selanjutnya dilakukan validasi materi terhadap video 

pembelajaran. 

Hasil perhitungan yang didapatkan setelah dosen ahli materi menilai lima 

aspek yang telah ditentukan mendapatkan kategori “Sangat Layak” setelah 

dikonversikan sesuai dengan tabel kategorisasi pengolahan data pada halaman 

64. Skor rata-rata maksimal yang didapatkan ialah 16,800 dan persentase rata-

rata yang diperoleh 95,278 %. 

Media pembelajaran yang telah divalidasi dan memperoleh saran dari dosen 

ahli materi meskipun sudah dikategorikan sangat layak. Peneliti tetap harus 

memperbaiki media pembelajaran sesuai dengan saran yang telah diberikan. 

Dosen ahli materi memberikan saran terhadap video yang ada dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas video pembelajaran. 

Aspek yang telah divalidasi dosen ahli materi mendapatkan nilai yang 

berbeda-beda. Dari kelima aspek tersebut, metode pembelajaran, sumber 

pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran mendapatkan skor yang terendah. Oleh 

karena itu, apabila akan dilakukan pengembangan produk yang akan datang, 

peneliti harus lebih memperhatikan atau meningkatkan kualitas pada aspek 

tersebut. 
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b. Hasil Analisis Validasi Media 

Validasi media dilakukan oleh dosen ahli media agar dapat diketahui 

kelayakan media pembelajaran yang telah dibuat. Penilaian dosen ahli media 

didasarkan pada tiga aspek yaitu, rekayasa perangkat lunak, desain 

pembelajaran, dan komunikasi visual. Aspek tersebut dikembangkan menjadi 26 

pernyataan yang sudah divalidasi instrumen terlebih dahulu. Setelah dinyatakan 

instrumen layak digunakan maka selanjutnya dilakukan validasi terhadap media 

pembelajaran. 

Data yang didapat saat validasi media memiliki tingkat kelayakan “Sangat 

Layak” pada semua aspek setelah disesuaikan dengan tabel katerogisasi 

pengolahan data pada halaman 63. Persentase rata-rata kelayakan yang 

diperoleh ialah 90,409 % sehingga termasuk kategori “Sangat Layak”. Meskipun 

memperoleh kategori “Sangat Layak” media pembelajaran ini tetap mempunyai 

kekurangan sehingga ahli media memberikan hasil validasi layak dengan revisi 

sesuai saran yang telah diberikan agar kualitas media lebih baik saat digunakan 

oleh pengguna nantinya. 

Aspek desain pembelajaran mendapatkan persentase paling rendah saat 

validasi media yaitu, 85,714 %. Meskipun persentase sudah tinggi dan masuk 

dalam kategori “Sangat Layak” akan lebih baik lagi apabila penelitian ini 

dikembangkan di masa yang akan datang, aspek tersebut lebih diperhatikan lagi 

agar kualitasnya bisa membaik. 

c. Hasil Analisis Kelayakan Pengguna 

Media pembelajaran dibuat berdasarkan analisis kebutuhan di Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Yogyakarta. Penilaian dari mahasiswa diambil setelah media divalidasi oleh dosen 
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ahli materi dan dosen ahli media. Pengambilan data oleh pengguna dilakukan 

dengan menyebar kuesioner yang dilakukan dalam penelitian. Instrumen 

kuesioner didapatkan dari penggabungan antara instrumen aspek materi dan 

aspek media. Dari kedua aspek tersebut kemudian dikembangkan menjadi 20 butir 

pernyataan. Pernyataan tersebut divalidasi instrumen terlebih dahulu sebelum 

disebarkan. 

Peneliti menyebar kuesioner kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 

menempuh mata kuliah Praktikum Geomatika II dan sudah melakukan praktikum 

pada materi pengukuran stake out gedung. Jumlah responden yang telah mengisi 

kuesioner sebanyak 30 mahasiswa. Dari keseluruhan pernyataan yang diperoleh 

hasil penilaian mendapatkan total skor 2147. Setelah dilakukan perhitungan dan 

konversi kelayakan, diperoleh penilaian media pembelajaran oleh pengguna 

dengan skor rata-rata 81,306. Skor tersebut apabila dikonversikan masuk dalam 

kategori “Sangat Layak” dengan persentase kelayakan sebesar 81,306 %. 

2. Penyebaran Video Pembelajaran 

Langkah terakhir dalam alur penelitian dan pengembangan (R&D) ialah 

penyebaran media pembelajaran. Penyebaran video pembelajaran yang sudah 

melewati tahap define, design, dan develop dianggap sebagai produk akhir yang 

dapat segera disebarluaskan. Penyebaran dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara offline menggunakan flashdisk dan online melalui youtube yang bisa 

diakses pada laman youtube Rozan Pajri dan media pembelajaran interaktif pada 

akun google drive Rozan Pajri. Tahap tersebut ditujukan agar video pembelajaran 

yang telah dibuat dan dikembangkan tidak hanya dipakai sendiri, namun 

disebarkan sehingga pengguna yang lain bisa menggunakan media tersebut di 
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lain waktu. Media pembelajaran ini dikhususkan pada mahasiswa yang telah 

menempuh mata kuliah Praktikum Geomatika II, khususnya pada materi 

pengukuran stake out gedung.  


