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ABSTRAK 

Aji Sulistio. 2020. Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual Materi 

Pengukuran GPS Geodetik Metode Statik Pada Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Ir. Ispen 

Safrel, M.Si. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut merupakan mata kuliah pilihan untuk 

mahasiswa dengan salah satu capaian pembelajaran yaitu mengenai pengukuran 

menggunakan alat GPS Geodetik dengan metode statik. Proses pembelajaran 

selama ini dirasa masih belum optimal karena mahasiswa masih mengalami 

kesulitan dalam melakukan praktikum. Pembuatan media pembelajaran audio 

visual diharapkan dapat memudahkan mahasiswa mempelajari materi pengukuran 

GPS Geodetik dengan metode statik. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelayakan media pembelajaran 

dengan penilaian oleh ahli materi, ahli media dan pendapat mahasiswa. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D) dengan 

tahap penelitian yaitu: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain 

produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain. Pengambilan data yaitu menggunakan 

kuesioner. 

Hasil penilaian kelayakan oleh ahli materi mendapat persentase sebesar 

82,14% dan penilaian kelayakan oleh ahli media mendapat persentase sebesar 

77,78% dalam kategori layak digunakan. Hasil penilaian mahasiswa mendapat 

persentase rata-rata sebesar 81,30% dengan kategori baik. Kesimpulan dari hasil 

penelitian yaitu media pembelajaran audio visual materi pengukuran GPS Geodetik 

metode statik layak digunakan sebagai media pendukung dalam proses 

pembelajaran materi pengukuran GPS Geodetik metode statik. 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran Audio Visual,  Ilmu Ukur Tanah Lanjut, GPS 

Geodetik metode statik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini Indonesia sedang gencar melakukan proses pemetaan untuk tujuan 

perencanaan pembangunan, namun di lain sisi Indonesia masih sangat kekurangan 

tenaga ahli dalam bidang pengukuran. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan 

Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Z. Abidin yang dikutip dari 

beritasatu.com, setidaknya Indonesia masih memerlukan 40.000-50.000 tenaga ahli 

survey dan pemetaan (Ari, S. R, 2017). 

Untuk menciptakan seorang tenaga ahli dalam bidang tertentu tak lepas dari 

peranan pendidikan, termasuk dalam bidang survey dan pemetaan. Langkah yang 

paling tepat dalam mendalami bidang survey dan pemetaan yaitu dengan 

mempelajari metode pengukuran serta penggunaan alat-alat ukur. Penggunaan alat 

pengukuran tersebut diantaranya yaitu alat ukur GPS. GPS atau Global Positioning 

System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit 

(Abidin, 2007:15). 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang 

tepatnya pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut terdapat salah satu capaian 

pembelajaran dimana mahasiswa harus dapat mengoperasikan alat digital GPS. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen pengampu mata kuliah, penyampaian 

materi dilakukan menggunakan buku panduan pengukuran GPS Geodetik yang 

merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Buku panduan tersebut menjelaskan 

tentang pengukuran GPS Geodetik metode statik dengan cukup detail, namun buku 
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panduan tersebut hanya dapat dipahami jika langsung dipraktekkan. Dikarenakan 

keterbatasan alat untuk digunakan dalam ruangan, maka praktek harus dilakukan di 

lapangan, dengan dosen mendemonstrasikan dan mahasiswa menyimak 

disekelilingnya. 

Pembelajaran dengan metode tersebut dirasa kurang efektif, dikarenakan 

adanya mahasiswa yang tidak dapat menyimak penjelasan yang diberikan oleh 

dosen. Akibatnya mahasiswa akan mengalami kesulitan terutama ketika dilakukan 

evaluasi praktek secara individu. Dari data nilai mahasiswa, nilai rata-rata yang 

diperoleh yaitu sebesar 76,6 yang menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat 

melakukan praktek dengan optimal. Hasil dari analisis kebutuhan yang dilakukan 

kepada mahasiswa mendapat persentase rata-rata sebesar 80,39% yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan media pembelajaran yang dapat 

menggambarkan materi pengukuran GPS Geodetik metode statik dengan lebih 

nyata dan dapat digunakan baik didalam dan diluar pembelajaran. 

Dengan permasalahan tersebut, memungkinkan diperlukannya suatu bahan 

ajar pendamping yang dapat mengoptimalkan penggunaan bahan ajar sebelumnya, 

yaitu buku panduan praktikum GPS Geodetik dengan metode statik. Peran dari 

bahan ajar yang akan dibuat yaitu sebagai pengantar sebelum dilakukannya 

praktikum. Penyampaian materi praktik pengukuran GPS Geodetik dengan metode 

statik diperlukan model penyampaian materi yang dapat divisualisasikan secara 

nyata serta dapat diperhatikan secara luas oleh mahasiswa. Model penyampaian 

materi yang memungkinkan hal tersebut diantaranya yaitu media pembelajaran 

yang berbasis audio visual. 
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Penggunaan media pembelajaran berbasis audio visual telah banyak 

dilakukan dalam pembelajaran. Penelitian sebelumnya mengenai penggunaan 

media audio visual diantaranya oleh Rinaldi et al (2017:6), menunjukkan terjadinya 

peningkatan hasil belajar siswa sebesar 16,88% pada kelas eksperimen. Selain itu 

pada penelitian oleh Adittia (2017:19), menunjukkan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa sebesar 15,37%. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh 

Purwono (2014:142), menunjukkan bahwa implementasi proses belajar mengajar 

menggunakan media audio visual berjalan sangat interaktif dan antusias, serta siswa 

menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar. Dari beberapa penelitian tersebut 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan media audio visual dapat 

memberikan pengaruh positif dalam peningkatan pengetahuan serta menjadikan 

pembelajaran lebih interaktif dan motivasi belajar siswa meningkat. 

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis audio visual sebagai pendukung bahan ajar hasil dari 

penelitian Mufid (2016) yang berupa buku panduan praktikum GPS Geodetik 

dengan metode statik. Penelitian yang akan dilakukan berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Audio Visual Materi Pengukuran GPS Geodetik Metode 

Statik Pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri 

Semarang”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Belum efektifnya sumber belajar pada pembahasan materi pengukuran GPS 

Geodetik dengan metode statik untuk kemudahannya dalam dipahami, sehingga 

diperlukan media pembelajaran yang berperan sebagai pendukung. 

2. Mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan praktik 

pengukuran menggunakan GPS Geodetik dengan metode statik ketika hanya 

digunakan buku panduan sebagai sumber belajar. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan peneliti untuk menghindari meluasnya 

permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah yang peneliti terapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah media pembelajaran audio visual materi 

pengukuran GPS Geodetik dengan metode statik pada mata kuliah Ilmu Ukur 

Tanah Lanjut. 

b. Parameter Penelitian 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelayakan produk 

media pembelajaran audio visual materi pengukuran GPS Geodetik dengan 

metode statik yang dinyatakan oleh ahli. 

 



5 

 

 

 

c. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran GPS 

Geodetik dengan metode statik pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut 

sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

d. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran berbasis Audio Visual yang berupa video pembelajaran. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan sebelumnya, diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar kelayakan media pembelajaran audio visual materi pengukuran 

GPS Geodetik metode statik? 

2. Bagaimana penilaian mahasiswa terhadap media pembelajaran audio visual 

materi pengukuran GPS Geodetik metode statik? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Mengetahui kelayakan media pembelajaran audio visual materi pengukuran 

GPS Geodetik metode statik. 

2. Mengetahui penilaian mahasiswa terhadap media pembelajaran audio visual 

materi pengukuran GPS Geodetik metode statik. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami secara luas 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis serta 

digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan 

Universitas Negeri Semarang. 

b. Bagi Mahasiswa 

Membantu mahasiswa sebagai sarana belajar mandiri untuk dapat lebih 

memahami materi tentang pengukuran menggunakan alat GPS Geodetik 

dengan metode statik. 

c. Bagi Dosen 

Membantu dosen dalam menyampaikan materi dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut. 
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1.7. Sistematika Penelitian 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi: Judul, pernyataan keaslian, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

 Bagian isi sikripsi disajikan dalam lima bab dengan beberapa sub bab 

dalam setiap babnya. 

BAB I   : Pendahuluan 

Pada bab ini mencakup tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini berisi pendekatan penelitian, lokasi dan objek 

penelitian, langkah-langkah penelitian, populasi dan sampel, fokus 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penilaian, 

validitas penelitian, teknik analisis data, dan diagram alur 

penelitian. 
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BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, dan pembahasannya. 

BAB V  : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Belajar 

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan manusia. Belajar dapat dilakukan dari berbagai hal, apapun, 

kapanpun, dan dimanapun. Dengan belajar manusia akan dapat mengembangkan 

dan semakin mengasah potensi yang dimilikinya.  

Menurut Djamarah (2002:13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Sedangkan menurut Slameto (2010:2), belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Sependapat dengan 

pernyataan sebulumnya, Pane dan Dasopang (2017:335) mengatakan bahwa belajar 

menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang baik yang disadari ataupun 

disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan 

aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan upaya yang dilakukan seseorang yang membawa perubahan tingkah 

laku yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan dan pengalaman, dimana 

perubahan yang terjadi menyangkut tiga aspek yaitu pengetahuan (kognitif), sikap 

afektif), dan keterampilan (psikomotorik). 
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2.2. Pembelajaran 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 2011 menyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Sedangkan menurut Nisa (2012:48) proses pembelajaran merupakan rangkaian 

kegiatan komunikasi antara siswa dan guru. Proses pembelajaran akan dikatakan 

efektif apabila materi yang disajikan oleh guru dapat diserap oleh siswa dalam tiga 

struktur ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Menurut Winataputra (2014:18) pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran diciptakan 

sebagai kegiatan yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dengan 

peserta didik, sumber belajar dan lingkungan untuk memungkinkan terjadinya 

tindakan belajar peserta didik, baik dikelas maupun diluar kelas, dihadiri guru 

secara fisik atau tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, pendidik berpedoman pada perangkat pembelajaran 

yang meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan evaluasi. 

Pembelajaran memiliki komponen yang saling terhubung satu sama lain sehingga 

pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Komponen tersebut ialah pendidik, 

peserta didik, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan 

evaluasi. Dengan diterapkannya model dan media pembelajaran yang tepat, guru 

akan dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik (Diansari, et al, 2017:333) 

 



11 

 

 

2.3. Media Pembelajaran 

2.3.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1002) media diartikan sebagai 

perantara, penghubung yang terletak antara dua pihak (orang, golongan, dan 

sebagainya) yang dapat berupa suatu alat (sarana) untuk keperluan cetak, 

elektronik, film, massa, pendidikan, dan periklanan yang fungsinya untuk 

memberikan penerangan kepada orang banyak agar dapat mempengaruhi pikiran 

mereka.  

Muhson (2010: 3) berpendapat bahwa secara umum media dimaknai sebagai 

apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima 

informasi. Media pembelajaran merupakan suatu pesan atau informasi pendidikan 

yang disajikan dengan menggunakan suatu peralatan bantu agar pesan atau 

informasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada peserta didik. Media 

sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh 

sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut, dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa 

tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. (Trianto, 2010:199) 

Menurut Munadi (2013:8) media pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Arsyad 

(2013:3) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 
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merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Dari beberapa pengertian 

diatas dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi yang 

berhubungan dengan pembelajaran. 

2.3.2. Manfaat Media Dalam Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum memiliki manfaat untuk memperlancar 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Secara lebih khusus manfaat media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton 

(Falahudin, 2014:114) yaitu sebagai berikut : 

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar pebelajar. 

6) Media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja. 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif pebelajar terhadap materi dan proses 

belajar. 

8) Mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. 

9) Media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkrit. 

10) Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. 

11) Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. 



13 

 

 

Menurut Syukur (Rahmaibu, 2005:126) manfaat digunakannya media dalam 

pembelajaran yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian sehingga 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga mudah dikuasai dan dipahami oleh siswa, metode pengajaran 

menjadi lebih bervariasi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar (seperti: 

mengamati, merumuskan, melakukan, dan mendemonstrasikan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa dengan digunakannya media dalam pembelajaran akan 

memberikan manfaat baik bagi siswa maupun guru yang diantaranya menambah 

motivasi siswa sehingga berujung pada keberhasilan tujuan pembelajaran serta 

meningkatnya hasil belajar. 

2.3.3. Posisi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menempati posisi yang penting sebagai salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 

dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa 

berlangsung secara optimal. Bagi pendidik, media membantu dalam penyampaian 

atau transmisi ilmu dan membantu memotivasi peserta didik belajar aktif. Bagi 

peserta didik, media dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan menambah 

antusias dalam belajar. Posisi media pembelajaran dalam sistem pembelajaran 

ditunjukkan oleh gambar berikut. 
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Gambar 2.1. Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran 

2.3.4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. 

Perkembangan yang terjadi diantaranya adalah munculnya keberagaman jenis dan 

penyajian media, seperti modul cetak, televisi, film, program komputer, dan lain 

sebagainya. Selanjutnya dilakukankanlah pengelompokan media yang didasarkan 

dari kesamaan ciri atau karakteristiknya. Munadhi (Aghni, 2018:101) menjelaskan 

pengelompokan media menjadi 3 kelompok sebagai berikut : 

1. Klasifikasi Media Berdasarkan Perkembangan Teknologi 

a. Media Tradisional 

1) Visual diam yang diproyeksikan : proyeksi overhead, slides, fim 

stripe. 

2) Visual yang tidak diproyeksikan : gambar, poster, foto, chart, grafik. 

3) Audio : rekaman piringan, pita kaset. 

4) Penyajian multimedia : slide plus suara (tape), multiimage. 

5) Visual dinamis yang diproyeksikan : film, televisi, video. 

6) Cetak : buku teks, modul, majalah ilmiah. 

7) Permainan : teka-teki, simulasi. 

8) Realia : model, specimen (contoh), manipulative (peta, boneka). 

b. Media Teknologi Mutakhir 

1) Media berbasis telekomunikasi : teleconference, kuliah jarak jauh. 

2) Media berbasis mikroprosesor : komputer, interaktif, compact disk. 
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2. Klasifikasi Media Berdasarkan Karakteristik Stimulus yang 

Ditimbulkan 

Berdasarkan klasifikasi ini, media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran terdapat 13 macam yang terdiri dari : 

a) Objek 

b) Suara langsung 

c) Media cetak 

d) Papan tulis 

e) Media transparansi 

f) Film bingkai 

g) Film rangkai 

h) Film gerak 

i) Televisi 

j) Gambar 

k) Model 

l) Rekaman audio 

m) Pelajaran teleprogram 

 

3. Klasifikasi Media Berdasarkan Indera yang Terlibat 

Indera manusia yang terlibat dalam klasifikasi ini yaitu indera penglihatan, 

indra pendengaran, dan gabungan indera penglihatan dan pendenganran. 

Media yang dikelompokan dalam klasifikasi ini yaitu : 

a. Media audio 
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b. Media visual 

c. Media audiovisual 

2.3.5. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang baik. Pemilihan 

media pembelajaran juga harus direncanakan dengan baik, agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai. 

Terlepas dari pentingnya penggunaan media pembelajaran didalam proses 

pembelajaran, setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing 

yang akan berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran. 

Rohani (2019:32) berpendapat bahwa pada umumnya pemilihan media dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, 

fasilitas, peralatan, waktu (waktu mengajar dan pengambangan materi dan 

media), dan sumber-sumber yang tersedia (manusia dan material). 

2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. 

3. Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

keterampilan awal, seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, 

serta karakteristik siswa lainnya. 

4. Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan (preferensi Lembaga, guru, dan 

pelajar) dan keefektifan biaya. 

5. Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula : 
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a. Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat (visual atau 

audio). 

b. Kemampuan mengakomodasikan respos siswa yang tepat (tertulis, audio, 

atau kegiatan fisik). 

c. Kemampuan mengakomodasikan umpan balik dari siswa. 

d. Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau 

stimulus, dan untuk latihan dan tes (sebaiknya latihan dan tes menggunakan 

media yang sama). Misalnya untuk tujuan belajar yang melibatkan 

penghafalan. 

6. Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil 

menggunakan media yang beragam. 

Selain itu, Ramdhani dan Muhammadiyah (2015:177) mengatakan bahwa 

kriteria yang umum digunakan dalam pemilihan media pembelajaran adalah: 1) 

Tujuan pembelajaran, 2) Metode pembelajaran, 3) Keadaan peserta didik, 4) 

Efisiensi, 5) Ketersediaan. 

 

2.4. Media Audio Visual 

2.4.1. Pengertian Media Audio Visual 

Menurut Sukiman (2012: 184), media audio visual adalah media penyalur 

pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Sependapat 

dengan pernyataan tersebut, Munadi (2013: 56) mengatakan bahwa media audio 

visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses. Selaras dengan pendapat sebelumnya, Abdulhak dan Darmawan 
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(2013:84) mengatakan bahwa media audio visual pada hakikatnya adalah suatu 

representasi (penyajian realistis, terutama melalui pengindraan penglihatan dan 

pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-pengalaman 

pendidikan yang nyata kepada siswa. Cara ini dianggap lebih tepat, cepat, dan 

mudah dibandingkan dengan melalui pembicaraan, pemikiran, dan cerita mengenai 

pengalaman pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka media pembelajaran audio visual dapat 

dikatakan sebagai alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran yang berupa perangkat keras yang memberikan penekanan pada 

pengalaman konkrit atau nonverbal melalui mata dan telinga dalam proses belajar.  

2.4.2. Jenis dan Karakteristik Media Audio Visual 

Salah satu bentuk media audio visual yaitu video. Media berbentuk video 

dapat diputar dengan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak. Video atau 

gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana frame demi frame 

di proyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup. Media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, 

dokumentasi, dan pendidikan. Video yang dipergunakan dalam kelas adalah video 

pembelajaran bukan semata-mata sebagai hiburan belaka. Video memang wajar 

digunakan dalam kelas, karena bukan saja memberikan fakta-fakta, tetapi juga 

menjawab persoalan dan untuk mengerti tentang materi yang akan dipelajari. 

Jenis dan karakteristik media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media audio visual dengan pokok bahasan pengukuran GPS Geodetik dengan 

menggunakan metode statik. Penyampaian pesan atau informasi dengan media 
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audio visual dapat berupa suatu fakta (kejadian atau peristiawa penting maupun 

berita), bisa pula berupa suatu instruksi. Media audio visual akan memberikan 

kemudahan bagi pendidik dalam mendemonstrasikan materi yang sulit untuk 

dipersiapkan, sehingga pendidik dapat memusatkan perhatian pada penyajiannya.  

2.4.3. Manfaat Penggunaan Media Audio Visual 

Munadi (2013:127), juga menjelaskan manfaat penggunaan media 

pembelajaran audio visual, sebagai berikut: 

1) Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

2) Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan. 

3) Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. 

4) Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. 

5) Mengembangkan imajinasi peserta didik. 

6) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih 

realistik. 

7) Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang. 

8) Sangat baik menjelaskan suatu proses dan ketrampilan; mampu menunjukkan 

rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari 

siswa. 

9) Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun yang 

kurang pandai. 

10) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar. 

11) Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali dievaluasi. 
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Dengan digunakannya media berbasis audio visual, siswa akan lebih tertarik 

untuk memperhatikan penjelasan mata pelajaran yang ditampilkan menggunakan 

video dibandingkan dengan memperhatikan penjelasan guru yang hanya melalui 

penjelasan lisan dan mencatat di papan tulis. Dengan demikian, penggunaan media 

audio visual yang mudah dipahami siswa kemudian akan memudahkan proses 

belajar mengajar, serta juga dapat memotivasi anak untuk memahami materi 

pelajaran (Fuady dan Mutalib, 2018:2). 

 

2.5. Tinjauan Tentang Ilmu Ukur Tanah Lanjut 

2.5.1. Mata Kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut 

Mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut merupakan salah satu mata kuliah 

pilihan dalam kurikulum 2015 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

Universitas Negeri Semarang. Secara garis besar mata kuliah ini berisikan tentang 

pengenalan dan pendalaman keterampilan menggunakan alat ukur, terutama yang 

belum dipelajari pada mata kuliah teori ilmu ukur tanah kemudian pengenalan 

bagaimana suatu pekerjaan pengukuran dilakukan, dari mulai perencanaan hingga 

menjadi produk yang siap dipakai. 

Didalam pekerjaan konstruksi, peran dari survey pemetaan sangatlah penting. 

Semua pekerjaan di bidang konstruksi tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Salah 

satu tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi awal sebelum dimulainya pekerjaan 

perencanaan dan konstruksi. Pekerjaan jalan raya, rel kereta, saluran drainase, 

bendungan, pelabuhan dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh pekerjaan 

yang memerlukan ilmu survey pemetaan. Agar diperoleh hasil pengukuran yang 
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berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan alat yang cocok dan 

memadai yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Selain itu ketepatan dalam 

menggunakan metode pengukuran akan memberikan data hasil pengukuran yang 

baik. 

2.5.2. GPS (Global Positioning System) 

GPS (Global Positioning System) adalah sistem satelit navigasi dan 

penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat (Nugroho et al, 

2017: 201). Pada mulanya sistem GPS didesain dan dikembangkan untuk keperluan 

militer, akan tetapi seiring dengan perkembangannya, fasillitas GPS dapat 

dipergunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. 

Nama formal dari GPS adalah NAVSTAR GPS atau “NAVigation Satellite 

Time And Ranging Global Positioning System” yang merupakan suatu sistem radio 

navigasi dan penentuan posisi berbasis satelit yang memancarkan sinyal secara 

kontinyu yang memungkinkan untuk dapat digunakan oleh banyak orang dalam 

segala cuaca. Analisis data survei GPS menunjukkan bahwa GPS dapat digunakan 

untuk menetapkan posisi relatif yang tepat dalam sistem koordinat tiga dimensi 

berpusat pada bumi (Zilkoski, et al, 1989:262). 

Pada prinsipnya, konsep dasar penentuan posisi dengan GPS adalah dengan 

metode pengikatan ke belakang (resection) dengan menggunakan data jarak. Data 

jarak ini diperoleh dengan pengukuran secara simultan ke beberapa satelit GPS 

yang telah diketahui koordinatnya.  

Pada dasarnya GPS terdiri atas tiga segmen utama yang terdiri dari Segmen 

angkasa (space segment) yang terdiri dari satelit-satelit GPS, Segmen kontrol 
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(control segment) yang terdiri dari stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit, 

dan  Segmen pengguna (user segment) yang tersdiri dari pemakai GPS termasuk 

alat-alat penerima dan pengolah sinyal dan data (Ikbal et al, 2017: 228). 

 

 Gambar 2.2. Sistem Penentuan Posisi Global GPS (Abidin, 2007:16) 

a. Segmen Angkasa (space segment) 

Segmen angkasa terdiri dari satelit-satelit GPS serta roket Delta peluncur 

satelit dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat. Satelit GPS 

dilengkapi dengan antena-antena untuk mengirim dan menerima sinyal-sinyal 

gelombang. Sinyal-sinyal itu selanjutnya diterima oleh receiver GPS di 

permukaan bumi dan digunakan untuk menentukan informasi mengenai 

posisi, kecepatan, waktu serta parameter-parameter turunan lainnya. 

b. Segmen Sistem Kontrol 

Berfungsi untuk mengontrol dan memantau operasional satelit GPS serta 

memastikan semua satelit berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih spesifik 

tugas utama segmen system control yaitu :1) Secara kontinyu memantau dan 

mengontrol sistem satelit, 2) Menentukan dan menjaga waktu sistem GPS, 3) 

Memprediksi ephemeris satelit serta karakteristik jam satelit, 4) Secara 
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periodik meremajakan (update) navigation massage dari setiap satelit, 5) 

Melakukan manuver satelit agar tetap dalam orbitnya, serta melakukan 

relokasi untuk menggantikan satelit yang tidak sehat seandainya diperlukan. 

c. Segmen Pengguna/Pemakai 

Segmen pengguna terdiri dari para pengguna satelit GPS, baik di darat, laut 

maupun di angkasa. Diperlukan suatu alat penerima sinyal GPS (GPS 

receiver) untuk menerima dan memperoses sinyal-sinyal dari satelit GPS 

untuk kemudian digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan, waktu, 

maupun parameter turunan lainnya. 

Receiver GPS untuk penentuan posisi terbagi menjadi tiga tipe, yaitu receiver 

tipe navigasi, tipe pemetaan, dan tipe geodetik. GPS dengan tipe Geodetik 

merupakan alat ukur GPS yang menggunakan satelit dengan akurasi yang sangat 

tinggi dan memiliki ketelitian yang sangat akurat (dari orde mm sampai cm). Oleh 

karena itu, receiver tipe geodetik umumnya digunakan untuk pengadaan titik-titik 

kontrol geodesi, pemantauan deformasi, dan studi geomatika. 

Metode yang umum digunakan dalam pengukuran menggunakan GPS 

Geodetik diantaranya adalah metode Real Time Kinematik (RTK), metode statik, 

dan metode stake out. Dari ketiga metode tersebut, metode statik merupakan 

metode yang dapat memberikan ketelitian data yang tinggi (kisaran cm sampai 

dengan mm). Metode penentuan posisi secara diferensial statik   adalah   penentuan   

posisi   titik-titik yang   diam (statik) dalam jangka waktu tertentu (Ramadhon, 

2015: 33). 
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Laboratorium Ilmu Ukur Tanah Universitas Negeri Semarang memiliki 1 set 

alat GPS tipe Geodetik yaitu GPS Geodetik Hemisphere type S320. Secara 

terperinci, receiver dan peralatan pelengkap GPS Geodetik yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2.3. Kelengkapan alat GPS Geodetik (Hemisphere 2014:3) 

Tabel 2.1. Kelengkapan Alat GPS Geodetik 

Item Peralatan 
Jumlah 

Unit 
Keterangan 

A Receiver GPS S320 2 unit 
Sn : B1232-S3204M-1862576A 

Sn : B1232-S3204M-1862579A 

B Antena Radio Bracket 2 unit Pn : 602-1096-000 

C Antena UHF Radio model QT450A-1 2 unit Pn : 150-0043-000 

D Memori SD Card 2Gb 2 unit Pn : 750-1099-000 

E Batterai (rechargeable lithium-ion) 4 unit Pn : 427-0043-000 

F 
Power cable, external, 2-pin circular, 3 m 

(for Base station unit) 
1 unit Pn ; 054-0119-000 

G Battery Charger + Power Adaptor 2 set Pn Adaptor : S1133094854 

Pn Adaptor : S1133094841 

H 
Data Cable, 9-pin to 9-pin serial, Usb 

connector adnd USB receptacle 
1 pasang Pn : 051-0258-000 

I Controller CARLSON SURVEYOR+ 1 unit Pn : P23201075A1 

J 

Switching power suplay (untuk charger 

batterai controller CARLSON 

SURVEYOR+ ) 

1 unit Pn : P23201075A1 

K Meteran (3m) untuk mengukur tinggi antena 1 unit Pn : 699-0004-000 

L 2.5 m GPS Adjustable Rover Pole 1 unit  

M Pole Mount and GPS Cradle 1 pasang Pn : TC-8-3 dan TC-8-4 

N Tribrach dan Adaptor 1 set  

O Tripod 1 unit  
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 Kabel Power DC ke dasboard cigaret mobil 2 unit  

 Hard Case (Box Alat) 1 unit  

 

2.6. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Laksono dengan judul 

“Pengembangan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Budaya 

Hidup Sehat Khususnya Kebersihan Tangan Dan Kaki Pada Peserta 

Didik Kelas II SD Negeri Semen Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menghasilkan sebuah media audio visual dalam pembelajaran 

budaya hidup sehat pada peserta didik kelas II SD Negeri Semen 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah 

dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli 

media. Model pengembangan media menggunakan pendekatan 

penelitian reseacrh and development dengan tahapan yang 

dikembangkan oleh Sugiyono. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa media yang dibuat layak digunakan sebagai 

sumber bahan ajar dalam pembelajaran budaya hidup sehat pada 

mata pelajaran Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pengembangan media pembelajaran yang berbasis audio 

visual dan tahapan pengembangannya, serta penilaian media yang 
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dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan pendapat peserta didik. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian 

ini ditujukan bagi siswa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti ditujukan bagi mahasiswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suriyanto dengan judul “Pembuatan 

Media Video Tutorial Pemasangan Keramik Pada Mata Pelajaran 

Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan Kelas X di SMKN 2 Pati”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kelayakan 

media video tutorial pemasangan keramik pada mata pelajaran dasar-

dasar konstruksi bangunan kelas X Jurusan Desain Permodelan dan 

Informasi Bangunan SMKN 2 Pati. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian R&D (Research and 

Development) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian ahli materi, ahli 

media dan di kuatkan dengan penilaian pemahaman oleh siswa di 

kategorikan sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah media 

pembelajaran yang dibuat berupa video pembelajaran serta penilaian 

media yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan pendapat 

peserta didik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada penelitian ini tahapan pembuatan media menggunakan 

model four-D, sedangkan yang akan dipakai oleh peneliti adalah 

model yang dikembangkan oleh Sugiyono. Kemudian penelitian ini 
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ditujukan bagi siswa SMK, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti ditujukan bagi mahasiswa. 

3. Penelitian oleh Abdul Mufid dengan judul “Pembuatan Panduan 

Pengukuran GPS Geodetik Dengan Metode Statik Pada Program 

Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat 

kelayakan panduan pengukuran GPS Geodetik dengan metode 

Statik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

R&D (Research and Development). Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli 

media dinyatakan bahwa buku panduan GPS Geodetik dengan 

metode Statik dalam kategori layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kajian yang dibahas yaitu tentang pengukuran GPS 

Geodetik dengan metode statik, serta penilaian media yang dilakukan 

oleh ahli media, ahli materi dan pendapat peserta didik. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini 

menggunakan tahapan pembuatan media model four-D, sedangkan 

yang akan dipakai oleh peneliti adalah model yang dikembangkan 

oleh Sugiyono. Penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan 

untuk mengembangkan media yang telah dibuat dari penelitian ini 

dengan tujuan untuk makin memudahkan mahasiswa untuk 
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mempelajari materi tentang pengukuran GPS Geodetik dengan 

metode statik. 

 

2.7. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut 

tidak pernah lepas dari penggunaan alat-alat pengukuran. Penguasaan dalam 

menggunakan peralatan pengukuran merupakan salah satu tujuan dari mata kuliah 

tersebut. Oleh sebab itu pembelajaran yang diterapkan tidak boleh hanya sebatas 

teori, namun harus didampingi dengan praktik secara langsung. Dengan begitu 

mahasiswa dapat secara langsung merasakan pengalaman dalam menggunakan 

alat dengan baik dan benar. Pengoperasian yang dilakukan dengan baik dan benar 

akan membuat hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan alat 

GPS Geodetik dengan metode statik merupakan salah satu pengalaman yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut. 

Penggunaan metode dan media yang efektif serta sudah direncanakan dengan baik 

diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk cepat dalam memperoleh 

pemahaman mengenai penggunaan alat GPS Geodetik dengan metode statik baik 

secara teori maupun praktik. 

Dengan penjelasan seperti di atas, dalam pembelajaran yang dilakukan perlu 

diterapkan media pembelajaran yang didampingi dengan metode penyampaian 

materi yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Dalam hal ini saya mencoba untuk 

menggunakan media yang berbasis audio visual dalam penelitian. Media audio 

visual merupakan salah satu media dengan dua kombinasi yaitu pandang dan 
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dengar, yang melibatkan penglihatan dan pendengaran dalam pembelajaran. 

Untuk pelaksanaannya, pendidik menerangkan materi dengan media yang telah 

dibuat. Media yang dibuat, akan menjelaskan mengenai tahapan pengukuran alat 

GPS Geodetik dengan menggunakan metode statik yang dirancang sesederhana 

mungkin agar mudah dipahami. 

Media pembelajaran yang telah dibuat selanjutnya dilakukan pengujian 

kelayakan oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui tingkat kelayakan 

media untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah dilakukan validasi 

oleh ahli media dan ahli materi, selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap media 

yang dibuat sehingga media layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Terakhir 

untuk menambah keyakinan peneliti serta mengetahui tanggapan mahasiswa, 

dilakukan ujicoba terbatas terhadap mahasiswa yang sebelumnya sudah 

menempuh mata kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut dan memperoleh materi 

pengukuran GPS Geodetik dengan Metode Statik. 
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Gambar 2.4. Skema Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual materi pengukuran 

GPS Geodetik metode statik ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

kekurangan dan keterbatasan dari buku panduan pengukuran GPS Geodetik 

metode statik yang selama ini digunakan sebagai sumber belajar. Media yang 

dibuat difungsikan sebagai media pendukung dalam pembahasan materi 

sebelum dilakukan praktik yang berpedoman pada buku panduan, sehingga 

materi tersebut akan semakin mudah untuk dipahami. 

2. Produk dari pengembangan media pembelajaran diberikan judul sebagai 

“video pembelajaran pengukuran GPS Geodetik dengan metode statik” 

dengan penyajian materi yang dibuat sedemikian rupa agar lebih mudah 

dipahami serta pembahasan yang sudah lebih lengkap dari sumber belajar 

sebelumnya. 

3. Penilaian kelayakan media pembelajaran berupa penilaian materi dan 

penilaian media. Penilaian kelayakan media pembelajaran dari segi materi 

dilakukan oleh ahli yang memahami tentang materi GPS Geodetik dan 

metode statik. Hasil penilaian dari ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 46 

dengan persentase 82% yang menunjukkan bahwa materi pada video 

pembelajaran   pengukuran   GPS  Geodetik   dengan  metode  statik   dalam 
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kategori layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Penilaian kelayakan 

media pembelajaran dari segi media dilakukan oleh seorang ahli media. Hasil 

dari penilaian ahli media memperoleh skor 56 dengan persentase 78% yang 

menunjukkan bahwa materi pada video pembelajaran pengukuran GPS 

Geodetik dengan metode statik dalam kategori layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang 

dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut : 

1. Penyajian dari segi tampilan video pembelajaran dinilai masih terlalu 

sederhana, sehingga masih perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan 

softwere atau program editing video yang lebih baik agar hasil dari video 

pembelajaran selain mudah dipahami juga dapat dinikmati ketika digunakan. 

2. Penyajian materi dinilai sudah cukup sebagai sarana belajar bagi mahasiswa 

untuk dapat melakukan praktik pengukuran GPS Geodetik dengan metode 

statik, namun sangat memungkinkan untuk kedepannya terdapat 

perkembangan baik dari segi fitur ataupun metode dalam melakukan 

pengukuran tersebut, sehingga penyajian materi perlu diupdate setiap kali 

adanya perkembangan. 
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