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Ming

gu ke 

 

 

(1) 

 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 

(sesuai tahapan 

belajar) 

(2) 

 

Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 

 

 

(3) 

Metode 

Pembelajar

an, Estimasi 

Waktu 

(4) 

 

Asesmen 

 

Indikator 

 

(5) 

 

Kriteria dan Bentuk 

Penilaian 

(6) 

 

Deskripsi Tugas 

 

(7) 

 

Bo

bot 

(8) 

1 Mampu menjelaskan 

prinsip dasar 

pengukuran tanah 

dan kegunaannya 

Pengertian geodesi dan 

Ukur Tanah, Plan 

Survey, Dimensi, 

Satuan, Skala, Peta dan 

Pekerjaan Land Surveyor 

Ceramah 

Interaktif. 

Latihan 

perhitungan 

sederhana. 

 

4 x 50 menit 

 

Ketepatan 

*Mahasiswa dapat menjelaskan 

dengan baik tentang Pengertian 

Geodesi dan Ilmu Ukur Tanah, 

Plan Survey, Dimensi, Satuan, 

Skala, Peta dan Pekerjaan Survey. 

 

Kriteria: 

*Mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

*Mampu menentukan 

dimensi, satuan, skala yang 

ditanyakan. 

 

*Diberikan point bagi yang  

menjawab dengan benar. 

*Latihan soal ttg 

Dimensi, Satuan, 

skala. 

Tugas 1: 

*Menyusun Makalah 

tentang Peta lengkap 

dengan contoh 

gambar. 

*Dikumpul pada 

pertemuan ke-3. 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

mengklasifikasikan 

dan mendeskripsikan 

sistim koordinat peta  

Sistim koordinat peta ( 

Geografi dan Universal 

Transverse Mercator ). 

Sistim Kwadran 

Ceramah 

Interaktif.  

Proses belajar 

berbasis 

masalah 

 

4 x 50 menit 

Ketepatan 

*Menjelaskan sistim koordinat 

peta, sistim kwadran. 

  

 

Kriteria : 

*Mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

*Mampu menentukan 

posisi global dan kwadran 

yang ditanyakan. 

*Diberikan point bagi yang 

menjawab dengan benar. 

 

*Latihan soal ttg 

posisi global dan 

lokal dan posisi 

kwadran. 

*Mencari (di internet) 

materi yang 

berhubungan dengan 

materi.  

 

5 

3 Mampu 

mendeskripsikan dan 

menentukan kerangka 

dasar pengukuran 

Kerangka Dasar 

Horisontal (KDH), 

Kerangka Dasar Vertikal 

(KDV). 

Metode Sipat Datar dan 

Trigonometris. 

Poligon (Terbuka, 

Tertutup, Kombinasi) 

Ceramah 

Interaktif.  

Proses belajar 

berbasis 

masalah 

 

 

4 x 50 menit 

Ketepatan 

*Menjelaskan dan 

mengidentifikasi Kerangka Dasar 

Pemetaan, Horisontal dan 

Vertikal. 

*Menentukan penggunaan 

Metoda poligon 

Kriteria : 

*Mampu menjawab dan 

menentukan Kerangka 

Dasar Pengukuran dan 

Poligon. 

*Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan 

benar. 

 

*Latihan soal ttg 

posisi global dan 

lokal dan posisi 

kwadran. 

*Mengumpulkan 

Tugas 1 (makalah 

ttg Peta)  

 

5 
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4 Mampu 

mendeskripsikan dan 

menghitung Jarak, 

Sudut dan Beda Tinggi 

antara beberapa titik 

Metoda pengukuran 

Jarak, Sudut horisontal 

dan Beda Tinggi dengan 

sederhana dan Alat 

Sipat Datar (Waterpas) 

-Ceramah 

Interaktif. 

-Penjelasan 

cara 

menghitung. 

 

4 x 50 menit.  

Ketepatan : 

*cara menentukan jarak optis dan 

datar, menentukan sudut 

horizontal dan dapat menentukan 

beda tinggi dari data waterpas. 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal 

yang diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan 

benar 

Latihan soal 

perhitungan ( jarak 

optis, jarak datar ) 

untuk tiap 

mahasiswa. 

5 

5 Mampu 

mendeskripsikan dan 

menghitung Jarak, 

Sudut dan Beda Tinggi 

antara beberapa titik 

Metoda pengukuran 

Jarak, Sudut horisontal 

dan Beda Tinggi dengan 

data dari pengukuran 

dengan  Waterpas dan 

Teodolit. 

-Ceramah 

Interaktif. 

-Penjelasan 

cara 

menghitung. 

 

4 x 50 menit 

Ketepatan : 

- cara menentukan jarak optis dan 

datar, menentukan sudut 

horizontal dan dapat menentukan 

beda tinggi dari data Waterpas 

dan Teodolit 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal 

yang diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan 

benar 

Memberikan latihan 

soal perhitungan ( 

jarak optis, jarak 

datar, beda tinggi ) 

untuk tiap 

mahasiswa. 

5 

6 Mampu 

mendeskripsikan dan 

menghitung Jarak, 

Sudut dan Beda Tinggi 

antara beberapa titik

   

Metoda pengukuran 

Jarak, Sudut horisontal 

dan Beda Tinggi dengan  

data dari pengukuran 

dengan Teodolit. 

Metode Tachimetri 

- Ceramah 

Interaktif. 

-Penjelasan 

cara 

menghitung. 

 

4 x 50 menit 

 

Ketepatan : 

- cara menentukan jarak optis dan 

datar, menentukan sudut 

horizontal, vertikal dan dapat 

menentukan beda tinggi dari data 

Teodolit 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal 

yang diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan 

benar 

 

Memberikan latihan 

soal perhitungan ( 

jarak optis, jarak 

datar, beda tinggi ) 

dengan metode 

Tachimetri untuk tiap 

mahasiswa. 

10 

7 Mampu 

mendeskripsikan dan 

menghitung Jarak, 

Sudut dan Beda Tinggi 

antara beberapa titik 

 

Metoda pengukuran 

Jarak, Sudut horisontal 

dan Beda Tinggi dengan  

data dari pengukuran 

dengan Teodolit. 

Metode Tachimetri. 

-Ceramah 

Interaktif. 

-Penjelasan 

cara 

menghitung. 

 

4 x 50 menit 

 

Ketepatan : 

- cara menentukan jarak optis dan 

datar, menentukan sudut 

horizontal, vertikal dan dapat 

menentukan beda tinggi dari data 

Teodolit 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal 

yang diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan 

benar 

Memberikan latihan 

soal perhitungan ( 

jarak optis, jarak 

datar, beda tinggi ) 

dengan metode 

Tachimetri untuk tiap 

mahasiswa. 

10 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan evaluasi dan validasi hasil penilaian 
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9 Mampu menentukan 

titik-titik koordinat 

-Poligon (perpotongan 

kemuka/kebelakang, 

triangulasi, trilaterasi, 

triangulaterasi) 

-Trigoniometri 

-Azimut / sudut jurusan 

-Koreksi sudut dan jarak 

 

-Ceramah 

Interaktif 

-Latihan 

perhitungan.    

 

 

(4X50”)  

 

 

Ketepatan  

- cara menghitung 

koordinat,  

- cara menentukan gambar 

poligonnya 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

 

Memberikan latihan soal 

perhitungan koordinat 

 

 

10 

10 Mampu 

mempresentasikan 

dan menentukan titik- 

titik kontur serta 

mampu menggambar 

garis kontur 

Garis Kontur dan cara 

menentukannya. 

Interpolasi elevasi. 

Poligon 

Grid 

 -Ceramah 

Interaktif 

-Latihan 

perhitungan 

dan peng- 

gambaran 

secara 

manual  

(4x50”) 

Ketepatan 

- cara menentukan titik2 

kontur. 

- cara menginterpolasi. 

- cara menghubungkan 

titik2 kontur. 

 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

Tugas 2 : 

Menggambar garis 

Kontur dengan data 

titik2 yang ditentukan 

dalam pola Grid. 

Membuat Irisan yang 

ditentukan. 

Dikumpul di pertemuan 

13 

10 

11 Mampu 

mempresentasikan 

dan menentukan titik- 

titik kontur serta 

mampu menggambar 

garis kontur 

Garis Kontur dan cara 

menentukannya. 

Interpolasi elevasi. 

Poligon 

Grid 

 -Ceramah 

Interaktif 

-Latihan 

perhitungan 

dan peng- 

gambaran 

secara 

manual  

(4x50”) 

Ketepatan : 

- cara menentukan titik2 

kontur. 

- cara menginterpolasi. 

- cara menghubungkan 

titik2 kontur. 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

 

Memberikan latihan 

membuat garis kontur 

10 

12 Mampu menentukan 

dan menggambar 

profil / potongan dari 

gambar kontur 

Profil memanjang dan 

Profil melintang. 

Skala gambar 

(-Ceramah 

Interaktif 

-Latihan 

perhitungan 

dan peng- 

gambaran 

secara 

manual  

4x50”) 

Ketepatan : 

- cara menentukan 

potongan. 

- menggambar potongan 

memanjang. 

-menggambar potongan 

melintang. 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

 

TMemberikan latihan 

membuat irisan dari 

gambar kontur 

10 
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13 Mampu menghitung 

volume pekerjaan 

galian dan timbunan. 

Metode perhitungan 

luas (dari bentuk irisan) 

Metode2 perhitungan 

volume. 

-Ceramah 

Interaktif 

-Latihan 

perhitungan 

dan peng- 

gambaran. 

 (4x50”) 

Ketepatan : 

- cara membaca gambar 

kontur dan potongan. 

- cara menghitung volume 

dengan metode yang dipilih 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

Memberikan latihan 

menghitung volume, 

perorangan 

 

 

Tugas 2 dikumpul ! 

 

5 

14 Mampu mengolah 

data lapangan dengan 

program bantu Excel 

Metode dan Rumus2 

perhitungan Koordinat. 

Pengolahan dengan 

Excel serta koreksi2nya. 

-Ceramah 

Interaktif.  

-Latihan 

penggunaan 

Excel. 

 (4x50”) 

Ketepatan 

- cara menghitung dengan 

menggunakan rumus2 

perhitungan koordinat dan 

memasukkannya ke dalam 

Excel 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

 

Mengerjakan Excel 

5 

15 Mampu mengolah 

data lapangan dengan 

program bantu Excel 

Metode dan Rumus2 

perhitungan Koordinat. 

Pengolahan dengan 

Excel serta koreksi2nya. 

-Ceramah 

Interaktif, 

Latihan 

Perhitungan 

pada buku 

ukur 

Ketepatan : 

- cara menghitung dengan 

menggunakan rumus2 

perhitungan koordinat dan 

memasukkannya ke dalam 

Excel 

 

 

Kriteria : 

Mampu menjawab soal yang 

diberikan. 

 

Diberikan point bagi yang 

bisa menjawab dengan benar 

 

Memberikan kisi2 UAS 5 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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