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mahasiswa/i Semester V Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan.
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ANALISIS INSTRUKSIONAL
1. Analisis Instruksional (Penentuan Capaian Pembelajaran).
Mata Kuliah
Bidang
kemampuan

: Perancangan Arsitektur IV
Diskripsi tingkat
kemampuan

(1)

Deskripsi tingkat keluasan dan kerumitan
materi keilmuan

(2)

Kognitif
Psikomotorik
Afektif

Mengkaitkan (C)
Membuat (A)
Norma

(3)

Karakter Perancangan Arsitektur IV
Membuat Rancangan (Desain) Arsitektur
Sesuai dengan norma

Capaian Pembelajaran :
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3 sampai 6 lantai; (2).
Mampu mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur,
potensi tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan
kaidah-kaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud
rancangan grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.

Silabus

:
Rancangan obyek arsitektur dalam konteks tapak dan lingkungan untuk
bangunan tinggi 3 sampai 6 lantai dengan fungsi tunggal; bentuk massa
bangunan; keterkaitan estetika bentuk massa dengan sistem struktur dan
konstruksi, utilitas bangunan dan kondisi tapak dan lingkungannya; berbentuk
analisa konsep perancangan, usulan desain, serta model (maket); obyek
rancangan: pusat perbelanjaan, hotel, kantor sewa, apartemen, dan lain-lain.

2. Penetapan Kemampuan Akhir yang Direncanakan dan Indikator
Mata Kuliah
Kode MK
SKS
Semester
Prasyarat

: Perancangan Arsitektur IV
: AR.5112
: 6 SKS
: V (lima)
: AR.3110

Minggu
Ke

Kemampuan akhir
yang diharapkan

Bahan Kajian

Indikator

(1)

(2)

(3)

(4)

1- 3

Mampu memahami
tujuan dan lingkup
tugas PA4.
Mampu membuat
Pemrograman

Penjelasan RPS, RPP, Kontrak
Kuliah dan Penjelasan tentang
sistem manajeman pembelajaran
1. Pemrograman Building
2. Site Selection and Site Analysis.

Ketepatan pemilihan
program, metodologi
dan penetapan tapak
serta lingkungan
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Minggu
Ke

Kemampuan Akhir
yang diharapkan

Bahan Kajian

Indikator

(1)

(2)

(3)

(4)

4–7

8 - 10

11 -14

Mampu melaksanakan proses analisa
dan sintesa untuk
menentukan konsep
desain arsitektur.

Mampu melaksanakan proses
transformasi grafis
ke dalam ide dasar
desain yang kreatif,
inovatif dan
komunikatif

Mampu melaksanakan proses
pengembangan
kreatifitas dari tahap
sketsa ide ke dalam
gambar pra-desain.

 Analisa dan konsep bangunan
 Analisa dan konsep Tapak

 Analisa dan konsep tema
arsitektur

Kebenaran dan
ketajaman substansi
analisa dan konsep.

 Sketsa bentuk dan tampilan
bangunan
 Sketsa struktur dan utilitas
bangunan
 Sketsa ruang baik skala
bangunan maupun skala tapak

 Gambar detail plan yaitu:
denah, tampak, dan potongan
dengan notasi dan ukuran
yang tepat dan jelas.
 Gambar penyelesaian tapak
(site plan dan layout plan)
 Gambar 2 dan 3 dimensi
(Animasi dan Maket)

Komunikatif, kreatif,
inovatif dan sistematis
dalam mengungkap ideide baru.

Komunikatif, kreatif,
inovatif dan skalatis
dengan kualitas hasil
gambar yang sesuai
notasi gambar arsitektural
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3. Analisis Instruksional (Pemetaan Kompetensi)
CAPAIAN PEMBELAJARAN:
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk
kajian obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2).
Mampu mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur,
potensi tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan
kaidah-kaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud
rancangan grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal

P4.
Transformasi Grafis Konsep ke
dalam Ide Dasar Desain

A5. Konsep
Perencanaan dan Perancangan
Tapak dan Bangunan

A5. Karakteristik Bentuk
dan Tampilan Bangunan

C4. Analisa Tapak dan
Lingkungan

A3. Studi Tipologi Tema
Rancangan Arsitektural

C4. Analisa Program
Kebutuhan Ruang

A3. Studi Tipologi Fungsi
Bangunan

C4. Melaksanakan proses analisa untuk memilih dan menetapkan
Tapak dan Lingkungan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan obyek rancangan

C2.
Pemahaman tentang
kompetensi matakuliah
dan pokok bahasan

C2.
Pemahaman hubungan antara
Obyek Rancangan dengan
Tapak dan lingkungan
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PENILAIAN
HASIL BELAJAR
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PERENCANAAN PENILAIAN
PROGRAM STUDI
MATA KULIAH
KODE MATAKULIAH
SKS
SEMESTER
PRASYARAT

: ARSITEKTUR
: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: AR 5112
: 6 SKS
: V (lima)
: AR 3110

Capaian Pembelajaran :
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi
tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidahkaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan
grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.
Minggu
Ke

Kemampuan akhir
yang diharapkan

Indikator

Teknik Penilaian

(1)

(2)

(3)

(4)

1- 3

1. Mampu memahami
tujuan dan lingkup
tugas PA4.
2. Mampu membuat
Pemrograman
dengan baik
3. Mampu menuliskan
secara runtut Program
pada kertas A4.

4–7

1. Mampu melaksanakan proses analisa
dan sintesa untuk
menentukan konsepkonsep desain
2. Mampu menuliskan,
mensketsa, dan
membuat Analisa dan
Konsep secara
sistematis pada kertas
A4.

1. Ketepatan pemilihan
pemrograman bangunan
dan tapak.
2. Laporan: Materi isi
dalam tugas.
3. Presentasi: Kekompakan,
kerjasama kelompok, dan
penguasaan materi.

1. Keaktifan dalam perkuliahan
2. Kedalaman materi tugas.
3. Kesesuaian materi tugas dengan
presentasi.
4. Pengusasaan materi melalui
penyampaian verbal.
5. Kekompakan dalam
penyampaian materi tugas
antara mahasiswa dalam satu
kelompok.

1. Kebenaran dan ketajaman
substansi analisa dan
konsep.

1. Keaktifan dalam perkuliahan
dan keaktifan di studio
2. Kedalaman materi tugas.
3. Kesesuaian materi tugas

2. Laporan:

4. Pengusasaan materi melalui

Materi isi dalam tugas.
3. Presentasi: Kekompakan,
kerjasama kelompok, dan
penguasaan materi.

dengan presentasi.
penyampaian Verbal dan
Visual Kekompakan dalam
penyampaian materi tugas
antara mahasiswa dalam satu
kelompok
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Minggu
Ke

Kemampuan akhir
yang diharapkan

Indikator

Teknik Penilaian

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Mampu melaksanakan proses
transformasi grafis
ke dalam ide dasar
desain yang
8 - 10
kreatif, inovatif,
dan komunikatif
2. Mampu
menggambarkan
sketsa ide secara
tepat dan benar
pada kertas A3.

1. Mampu melaksanakan proses
pengembangan
kreatifitas dari
tahap sketsa ide ke
dalam gambar11 -14
gambar pra-desain
2. Mampu
menggambar pradesain secara
visual pada kertas
A2.

1. Kebenaran dan
ketajaman substansi
sketsa ide.

1. Keaktifan dalam
perkuliahan dan
keaktifan di studio
2. Laporan hasil:
2. Kedalaman
Sketsa ide-ide baru.
penguasaan materi dan
3. Presentasi: asistensi pada 3. Pengusasaan materi
dosen Pembina atau dosen
melalui penyampaian
pembimbing tugas.
verbal dan visual.

1. Kebenaran dan
ketajaman substansi
desain yang
dikembangkan dari sketsa
ide dengan skalatis yang
tepat.
2.

Laporan hasil:
Gambar desain yang baik,
komunikatif dan skalatis
serta notasinya yang
sesuai standar.

3. Presentasi: asistensi pada
dosen Pembina atau dosen
pembimbing tugas.

1. Keaktifan dalam
perkuliahan dan
keaktifan di studio
2. Pengusasaan materi
melalui
penyampaian verbal
dan visual.
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BENTUK TUGAS PERANCANGAN IV
PROGRAM STUDI
MATA KULIAH
KODE MATAKULIAH
SKS
SEMESTER
PRASYARAT

: ARSITEKTUR
: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: AR 5112
: 6 SKS
: V (lima)
: AR 3110

:
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi
tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidahkaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan
grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.

Capaian Pembelajaran

Mata Kuliah
Kode/Bobot sks
Semester

: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: AR. 5112 / 6 sks
: V (lima)

JUDUL TUGAS

BANGUNAN FUNGSI TUNGGAL

URAIAN TUGAS

Sesuai dengan potensi alam di kota Malang dan kota Batu, Saudara diminta
mengembangkan potensi tersebut dengan men-desain sebuah wadah kegiatan
“Fungsi Tunggal Lokasi di kota Malang dan kota Batu” .
Adapun tujuan diadakannya wadah kegiatan ini adalah untuk memberikan
ruang kegiatan yang konstruktif bagi masyarakat maupun pendatang dari luar
kota Malang dan kota Batu.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran utama dalam
perancangan “Fungsi Tunggal Lokasi di kota Malang dan kota Batu” ini
selain ditekankan pada “penyediaan fasilitas yang memadai”, yang mampu
mendukung tujuan sebagai tempat ber-aktifitas, tempat istirahat, tempat
eksplorasi dan berkomunikasi bagi masyarakat luas, juga menghadirkan
“kualitas rancangan” yang memperhatikan dasar-dasar filosofis di dalam
menggubah bentuk, ruang, dan komposisinya.

KOMPETENSI
HASIL
PEMBELAJARAN

1.

2.
3.

4.

Kemampuan dalam membuat pemrograman untuk menggali
penguasaan terhadap objek rancangan mulai dari eksisting sampai
potensi-potensi yang ada dalam objek rancangan.
Kemampuan menganalisa dan menemukan konsep desain
Kemampuan transformasi visual dari konsep desain ke dalam
ide-ide dasar desain yang kreatif, inofatif, dan komunikatif.
Kemampuan dalam pengembangan rancangan dari ide dasar
desain ke dalam gambar Pra-Desain yang baik.
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TAHAPAN RANCANGAN:
A. Pemrograman:
a. Materi

b. Bentuk

a. Sifat
b. Waktu

: Telaah pustaka (dapat diperoleh dari buku, majalah, artikel, dan jurnal
yang diperoleh dari internet) isi studi tipologi bangunan. Telaah
bangunan sejenis yang sudah dibangun (dapat diperoleh dari buku
laporan dan dipublish di internet) isi studi fungsi; ruang, bentuk,
utilitas dll. Telaah tapak (dapat diperoleh dengan survey ke lokasi) isi
data-data eksisting dan potensi tapak dan lingkungan.
: (1). Laporan studi pustaka. (2). Laporan studi banding bangunan yang
sejenis. (3). Laporan data-data tapak dan lingkungan.
Tulisan di ketik rapi dengan bahasa yang standar dan sitematis
dilengkapi dengan sketsa gambar dan foto.
Disajikan pada kertas ukuran A4, dijilid rapi. Ketiga laporan
menggunakan cover warna putih dengan judul laporan sesuai isi
laporan. Catatan: dikumpulkan berupa hard dan soft file.
: Tugas kelompok. Anggota kelompok 6 (enam) mahasiswa.
: Diselesaikan selama 3 (tiga) minggu termasuk ECBK.1 dan perkuliahan.

B. Analisa dan Konsep:
a. Materi

b. Bentuk

c. Sifat
d. Waktu

: Malakukan analisa untuk memperoleh konsep-konsep antara lain: (1).
Konsep Bentuk, (2). Konsep Ruang, (3). Konsep Struktur dan Utilitas,
(4). Konsep Tapak..
: Laporan Analisa dan Konsep.
Tulisan diketik rapi dan sitematis dilengkapi dengan sketsa gambar
dan foto bila ada. Disajikan pada kertas A4, dijilid rapi dengan cover
warna biru. Catatan: dikumpulkan berupa hard dan soft file.
: Tugas kelompok. Anggota kelompok 6 (enam) mahasiswa.
: Diselesaikan selama 4 (empat) minggu termasuk ECBK.2 dan perkuliahan.

C. Sketsa Ide:
Merupakan transformasi secara grafis dari analisa dan konsep yang telah dibuat
sebelumnya. Catatan: penyajiannya harus komunikatif, kreatif, inovatif, dan arsitektural.
a. Materi

:








Olahan bentuk dan tampilan dengan memperhatikan lingk. sekitar;
Penzoningan mikro perlantai, mezo antar lantai, dan makro skala
bangunan
Penyelesaian struktur dan utilitas bangunan;.
Penyelesaian ruang dalam dan ruang luar;
Penyelesaian tapak dan lingkungan;
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b. Bentuk

:




Grafis dalam wujud sketsa - sketsa,
Disajikan pada kertas A3, dijilid rapi dengan cover warna orange.

c. Sifat tugas : Tugas individu
d. Waktu

: Diselesaikan selama 3 (tiga) minggu termasuk ECBK.3 dan perkuliahan.

D. Pra-Desain:
Merupakan rancangan (visualisasi secara skalatis) yang dikembangkan dari sketsa ide.
a. Materi :
 Gambar detail plan dengan skala dan notasi yang tepat, komunikatif, dan
arsitektural, (yang meliputi; gambar denah, tampak dan potongan bangunan);
 Gambar Site plan dan layout plan yang terbaca sistem sirkulasi dalam dan luar
bangunan, terbaca pendaerahan dan pengelompokan ruang baik dalam skala tapak,
maupun skala ruang dan skala bangunan;
 Gambar detail design Architecture dalam wujud 3 dimensi (animasi dan maket).
b. Bentuk :
Gambar pra-desain yang meliputi :
 Gambar denah bangunan (minimal 2 buah)
1 : 200;
 Gambar tampak bangunan (minimal 2 arah)
1 : 200;
 Gambar potongan bangunan (minimal 2 arah)
1 : 200;
 Gambar site plan dan layout plan
1 : 400;
 Gambar detail arsitektural; (skala menyesuaikan);
 Animasi yang menunjukkan suasana lingkungan dan detail-detail arsitektural.
 Yang membuat MAKET ditentukan berdasarkan hasil desain dengan nilai yang
terbaik dan dibuat secara berkelompok).
Disajikan pada kertas A2, dijilid rapi dengan cover warna merah.
(Catatan: skala dapat dirubah sesuai dimensi pekerjaan);
c. Sifat

: Tugas individu.

d. Waktu

: Diselesaikan selama 4 (lempat) minggu termasuk ECBK.4 dan perkuliahan.

E. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan.
a. Semua peserta Perancangan Arsitektur IV wajib melaksanakan seluruh kegiatan di
studio sesuai jadwal yang ditetapkan;
b. Seluruh tahapan desain diwajibkan untuk asistensi kepada dosen pembimbing tugas,
minimal 1 X setiap tahapan).
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RENCANA

PEMBELAJARAN

SEMESTER
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI
MATA KULIAH
KODE MATAKULIAH
SKS
SEMESTER
PRASYARAT

: ARSITEKTUR
: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: AR 5112
: 6 SKS
: V (lima)
: AR 3110

Capaian Pembelajaran

:

(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk
kajian obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2).
Mampu mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur,
potensi tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan
kaidah-kaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud
rancangan grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.

Silabus :
Rancangan obyek arsitektur dalam konteks tapak dan lingkungan untuk
bangunan tinggi 3-6 lantai dengan fungsi tunggal; bentuk massa bangunan;
keterkaitan estetika bentuk massa dengan sistem struktur dan konstruksi,
utilitas bangunan dan kondisi tapak dan lingkungannya; berbentuk analisa
konsep perancangan, usulan desain, serta model (maket); obyek rancangan:
pusat perbelanjaan, hotel, kantor sewa, dan lain-lain.

Materi Pembelajaran :
1.
2.
3.
4.

Pemahaman terhadap “Obyek Rancangan” (Tapak dan Lingkungan serta Tema) ;
Analisa dan konsep (Tapak dan Bangunan);
Transformasi idea dasar yang dibuat secara grafis;
Usulan rancangan (pra-desain).

Daftar Pustaka :
1. Edward T. White. 1994. Trategi Presentasi dalam Arsitektur.
2. Ernest Neufert. 1992. Data Arsitek.
3. Francis DK. Ching. 1979. Architecture. Form, Space and Order.
4. Donna P. Duerk. 1993. Architectural Programming.
5. Edward T. White. 1994. Analisa Tapak.
6. Sugeng Gunadi. 1988. Pedoman Perencanaan Tapak dan Lingkungan.
7. Endy Marlina.2008. Panduan Perancangan Bangunan Komersial.
8. Dwi Tangoro. 2006. Utilitas Bangunan.
9. Daniel L. Schodek. 1991. Struktur.
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RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH
SKS

: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: 6 SKS

Capaian Pembelajaran

:

(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi tapak
dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidah-kaidah
rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan grafis serta
model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.

Jml
Pertemuan

Kemampuan
akhir
yang
diharapkan

(1)

(2)

1- 2

Mampu
memahami
tujuan dan
lingkup tugas
PA4.
Mampu
membuat
pemrograman

3.

Mampu
menuliskan
secara runtut
Pemrograman
pada kertas A4.

Bahan Kajian
(3)

Penjelasan RPS,
RPP, Kontrak
Kuliah dan
Penjelasan tentang
sistem manajeman
pembelajaran
1. Pemrograman
bangunan
2. Site Selection
and Site
Analysis.

Diskusi hasil
pembuatan tugas
Pemrograman
secara kelompok

Metode
Pembelajaran

Indikator

Cara
Assesment

Bobot
Materi

(4)

(5)

(6)

(7)

Ceramah,
diskusi dan
tanya jawab

Ketepatan
pemilihan
pemrograman,
metodologi dan
penetapan tapak
serta lingkungan

Keaktifan dalam
perkuliahan

Kedalaman
materi tugas.
Kesesuaian
materi tugas
dengan
 Laporan:
presentasi.
Materi isi
Pengusasaan
dalam
tugas.
materi melalui
Presentasi
penyampaian
tugas
 Presentasi:
pemrograman Kekompakan, verbal.
kerjasama
Kekompakan
kelompok, dan dalam
penguasaan
penyampaian
materi.
materi tugas
antara
mahasiswa
dalam satu
kelompok.

Evaluasi Capaian Bahan Kajian I (ECBK.1)

20 %

20%
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RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH
SKS

: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: 6 SKS

Capaian Pembelajaran

:

(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi tapak
dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidah-kaidah
rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan grafis serta
model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.

Jml
Pertemuan

Kemampuan
akhir
yang
diharapkan

(1)

(2)

4–6

7.

Mampu
melaksanakan proses
analisa dan
sintesa untuk
menentukan
konsep
desain
arsitektur.

Mampu
menuliskan,
mensketsa,
dan membuat
Analisa dan
Konsep
secara
sistematis
pada kertas
A4.

Bahan Kajian
(3)

 Analisa dan
konsep
arsitektur
 Analisa dan
konsep
Tapak.

Metode
Pembelajaran

Indikator

Cara
Assesment

Bobot
Materi

(4)

(5)

(6)

(7)

Ceramah,
diskusi
Presentasi dan
diskusi kelompok Kebenaran dan
ketajaman
(collaborative
learning groups) substansi analisa
dan konsep.
Kerja studio
Asistensi studio

Keaktifan dalam
perkuliahan dan
keaktifan di studio

25%

.

Diskusi hasil
pembuatan
tugas Analisa
dan Konsep
secara
kelompok

Kedalaman materi
tugas.
 Laporan:
Kesesuaian materi
tugas dengan
Materi isi
presentasi.
dalam tugas.
Presentasi tugas
Pengusasaan materi
Analisa dan  Presentasi:
Konsep
Kekompakan, melalui penyampaian
Verbal dan Visual
kerjasama
kelompok, dan Kekompakan dalam
penyampaian materi
penguasaan
tugas antara
materi.
mahasiswa dalam satu
kelompok

Evaluasi Capaian Bahan Kajian II (ECBK.2)

25 %
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RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH
SKS

: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: 6 SKS

Capaian Pembelajaran

:

(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi tapak
dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidah-kaidah
rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan grafis serta
model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.

Minggu
Ke

Kemampuan
akhir
yang
diharapkan

(1)

(2)

Mampu
melaksanakan proses
transformasi
grafis ke
dalam ide
dasar
melalui
sajian
kreatif,
inovatif, dan
komunikatif

8-9

Bahan Kajian
(3)

 Sketsa bentuk
dan tampilan
bangunan
 Sketsa ruang
dan zoning
 Sketsa struktur
dan utilitas
 Sketsa
penyelesaian
tapak

Metode
Pembelajaran

Indikator

Cara
Assesment

Bobot
Materi

(4)

(5)

(6)

(7)

Komunikatif
kreatif dan
sistematis dalam
mengungkap ideide baru.

Keaktifan dalam
perkuliahan dan
keaktifan di studio

Ceramah,
diskusi
Presentasi dan
diskusi kelompok
(collaborative
learning groups)
Kerja studio
Asistensi studio.

25%

10.

Mampu
sketsa ide
secara grafis
dan benar
pada kertas
A3.

Teknik sketsa
yang
berpedoman
pada notasi
gambar
arsitektural

Memberikan
contoh gambar
sketsa ide yang
benar sesuai azas
dan unsur rancang

Evaluasi Capaian Bahan Kajian III (ECBK.3)

Sketsa bentuk,
tampilan, ruang,
struktur dan
utilitas serta
sketsa
penyelesaian
tapak

Kedalaman
penguasaan materi
dan Pengusasaan
materi melalui
penyampaian
verbal dan visual.

25 %
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RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH
SKS

: PERANCANGAN ARSITEKTUR IV
: 6 SKS

Capaian Pembelajaran

:

(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi tapak
dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidah-kaidah
rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan grafis serta
model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.
Minggu
Ke
(1)

11 -13

14.

Kemampuan
akhir
Bahan Kajian
yang diharapkan
(2)

Mampu
melaksanakan
proses desain
yang kreatif,
inovatif,
komunikatif
dari tahap
sketsa ide ke
dalam gambar
pra-desain
dengan notasi
gambar yang
tepat dan sesuai
standar
arsitektural.

Mampu
menggambar pradesain secara
visual pada kertas
A2.

Metode
Pembelajaran

Indikator

Cara
Assesment

Bobot
Materi

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

 Gambar pradesain
bangunan
(denah, tampak,
dan potongan).
 Gambar
penyelesaian
tapak (site plan
dan layout plan)

Kelengkapan
materi dasar pradesain
Ceramah,
diskusi/tanya
jawab
Kerja/asistensi
studio

Kebenaran
sistem sajian
gambar
arsitektural
Kualitas desain
arsitektur

Keaktifan dalam
perkuliahan dan
keaktifan di
studio

30%

 Gambar 2 dan 3
dimensi

Teknik visual yang
berpedoman pada
notasi yang tepat
sesuai standard dan
arsitektural

Pengusasaan
Denah, tampak, materi melalui
Memberikan
contoh gambar potongan, detail penyampaian
verbal dan
yang benar sesuai arsitektural, site
visual.
plan,
layout
plan,
azas dan unsur
rancang

animasi, dan
maket.

Evaluasi Capaian Bahan Kajian IV (ECBK.4)

30 %

Total Prosentase Nilai Akhir

100 %
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RENCANA
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Capaian Pembelajaran :
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi
untuk kajian obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi
3-6 lantai; (2). Mampu mensinergikan komponen-komponen desain
estetika, fungsi, struktur, potensi tapak dan lingkungan dalam obyek
desain; (3). Mampu menggunakan kaidah-kaidah rancangan tata
ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan grafis serta
model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.
Pertemuan
Waktu
Minggu
Ke.

1.

2.

3.

: Minggu ke 1 sampai ke 3
: 900 menit
Sub Bahan Kajian

RPS, RPP dan Kontrak
Kuliah secara keseluruhan.
Kompetensi pokok bahasan
pada pertemuan pertama

Kegiatan
Dosen

Menjelaskan RPS,
RPP dan Kontrak
Perkuliahan

Model pemrograman
ARSITEKTUR

Menjelaskan
tentang definisi
Pemrograman
Arsitektur

Model Pemrograman
TAPAK

Menjelaskan
tentang definisi
Pemrograman
Tapak

Teknik presentasi secara
verbal dan visual yang baik
dan benar di kertas A-4

NILAI

Kegiatan
Mahasiswa

Memperhatikan,
menyimak, mencatat
dan menetapkan
diagram alir proses
desain.

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelompok

Mengarahkan dan
memberikan
penilain

Membuat
Pemrograman dan
mempresentasikan
di ruang kelas

20 %
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Capaian Pembelajaran
:
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi
tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidahkaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan
grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.
Pertemuan
Waktu
Minggu
Ke.

: Minggu ke 4 sampai ke 7
: 1200 menit
Sub Bahan Kajian

Kompetensi pokok bahasan pada
pertemuan ke 4 sampai 7

Analisa dan Konsep

4.

Bentuk dan Tampilan Bangunan
yang memiliki nilai atau citra
arsitektur tematik berskala kota.

Analisa dan Konsep

5.

6.

7.

Ruang (pola ruang, tata ruang dan
kualitas ruang, suasana ruang dll.),
Struktur dan Utilitas bangunan dan
tapak.

Analisa dan Konsep
Tapak dan lingkungan serta solusi
penyelesaian tapak

Teknik presentasi secara verbal dan
visual yang baik dan benar
di kertas A-4

NILAI

Kegiatan
Dosen

Kegiatan
Mahasiswa

Menjelaskan
kompetensi pokok
bahasan
Menjelaskan tentang
definisi Analisa dan
Konsep Bentuk dan
Tampilan Bangunan

Menjelaskan tentang
definisi Analisa dan
Konsep Ruang,
struktur dan utilitas
bangunan dan tapak.

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelompok

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelompok

Menjelaskan tentang
definisi Analisa dan
Konsep Tapak.

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelompok

Mengarahkan dan
memberikan penilain

Membuat Analisa
dan Konsep serta
mempresentasikan
di ruang kelas

25 %
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Capaian Pembelajaran
:
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi
tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidahkaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan
grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.
Pertemuan
Waktu
Minggu
Ke.

8.

: Minggu ke 8 sampai ke 10
: 900 menit
Sub Bahan kajian

Menjelaskan kompetensi
pokok bahasan.

Sketsa Ide

Menjelaskan proses
transformasi grafis
analisa dan konsep
kedalam sketsa ide yaitu:
Bentuk dan tampilan
arsitektural.

Sketsa ruang, zoning sesuai
dengan konsep yang telah
ditetapkan.

Sketsa Ide
Sketsa penyelesaian tapak dan
lingkungan.
Sketsa ruang luar (open space,
parking area, dan pedestrian
way)

10.

Kegiatan
Mahasiswa

Kompetensi pokok bahasan
pada pertemuan ke 8 - 11

Sketsa bentuk dan
tampilanarsitektural

9.

Kegiatan
Dosen

Teknik presentasi secara visual
yang baik dan benar
di kertas A3
dikerjakan di Studio

NILAI

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelas

Menjelaskan proses
transformasi grafis
analisa dan konsep
kedalam sketsa ide yaitu:
Penzoningan secara
mikro, mezo, dan makro.

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelas

Mengarahkan dan
memberikan penilain

Membuat Sketsa Ide
dan asistensi pada
dosen Pembina atau
dosen pembimbing
tugas.

25 %
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Capaian Pembelajaran
:
(1). Mampu menyusun analisa dan konsep serta teknik transformasi untuk kajian
obyek arsitektur dengan fungsi tunggal bangunan tinggi 3-6 lantai; (2). Mampu
mensinergikan komponen-komponen desain estetika, fungsi, struktur, potensi
tapak dan lingkungan dalam obyek desain; (3). Mampu menggunakan kaidahkaidah rancangan tata ruang dalam dan tata ruang luar dalam wujud rancangan
grafis serta model, disertai metoda dan konsep desain yang ideal.
Pertemuan
Waktu
Minggu
Ke.

: Minggu ke 11 sampai ke 14
: 1200 menit
Sub Bahan kajian

Kompetensi pokok bahasan pada
pertemuan ke 12 - 16

11.

Pra-Desain
Gambar Detail plan meliputi:
denah, tampak dan potongan
bangunan.

Pra-Desain

12.

Gambar Detail plan meliputi:
denah, tampak dan potongan.
Gambar Site plan dan Layout plan.

Pra-Desain

13.

Gambar Detail Rancangan
Arsitektural dalam bentuk 2 dan 3
dimensi (Animasi dan Maket)

14.

Teknik presentasi secara visual
yang baik dan benar dikertas A2
dikerjakan di Studio

NILAI

Kegiatan
Dosen

Kegiatan
Mahasiswa

Menjelaskan kompetensi pokok
bahasan.
Menjelaskan proses visualisasi
grafis Sketsa Ide kedalam PraDesain yaitu: Detail plan

Menjelaskan proses visualisasi
grafis Sketsa Ide kedalam PraDesain yaitu: Detail plan, Site
plan, dan Layout plan.

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelas

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelas

Menjelaskan proses visualisasi
grafis Sketsa Ide kedalam PraDesain yaitu: Detail Arsitektur 2
dan 3 dimensi.

Memperhatikan,
menyimak, mencatat,
tanya jawab dan
diskusi kelas

Mengarahkan dan
memberikan penilain

Membuat Pra-Desain
dan asistensi pada dosen
Pembina atau dosen
pembimbing tugas.

30 %
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METODE
PEMBELAJARAN
DAN
EVALUASI
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METODE PEMBELAJARAN
DAN SISTEM EVALUASI
A. METODE PEMBELAJARAN:
Kurikulum 2015-2019, yang dikembangkan pada saat ini adalah Kurikulum NKKNI
dengan metode pembelajaran SCL (student centre learning) dan model “student
debate” dan “collaborative learning groups” dimana paradigma pembelajaran lebih
berorientasi ke mahasiswa baik secara individu maupun berkelompok.
Student debate:
Metode formal untuk merepresentasikan argumen secara interaktif menggunakan
sistem diskusi dalam bentuk debat, yang harus dibarengi dengan argumentasi yang
kuat dan jelas yang bersumber pada materi belajar.
Collaborative learning groups
Dibentuk kelompok yang terdiri atas 5 mahasiswa, yang akan mengerjakan tugas
untuk dibahas bersama didalam kelas dengan kelompok lain yang kemudian harus
diselesaikan dalam bentuk makalah ataupun bentuk lain.
B. REFERENSI:
1. Edward T. White. 1994. Trategi Presentasi dalam Arsitektur.
2. Ernest Neufert. 1992. Data Arsitek.
3. Francis DK. Ching. 1979. Architecture. Form, Space and Order.
4. Donna P. Duerk. 1993. Architectural Programming.
5. Edward T. White. 1994. Analisa Tapak.
6. Sugeng Gunadi. 1988. Pedoman Perencanaan Tapak dan Lingkungan.
7. Endy Marlina.2008. Panduan Perancangan Bangunan Komersial.
8. Dwi Tangoro. 2006. Utilitas Bangunan.
9. Daniel L. Schodek. 1991. Struktur.

1.

SISTEM EVALUASI/PENILAIAN:
1. Kriteria Penilaian (Assesment Criteria)

Pemrograman





Ketajaman rekaman studi literatur dan studi lapangan untuk bangunan sejenis
sesuai objek tugas.
Ketajaman rekaman dari kondisi existing tapak.
Ketajaman rekaman dari kondisi lingkungan disekitar tapak yang menyangkut
pola sirkulasi lingkungan, bentuk, ruang lingkungan, dan karakter banguinan
disekitar tapak;
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Analisa dan Konsep Desain.





Ketajaman melakukan analisa dan sintesa dalam menentukan konsep desain;
Rumusan konsep desain bentuk, tampilan, dan ruang;
Rumusan konsep desain struktur dan utilitas;
Rumusan konsep desain tapak..

Sketsa Ide.
Ungkapan grafis dari konsep desain


Sketsa Ide dengan penyajian yang komunikatif, kreatif, inofatif, dan sistematis ;



Mencakup ide dasar desain yang utuh dan komprehensif mulai dari tingkat
penyelesaian arsitekturalnya dan tapaknya;
Dirangkum dalam suatu keputusan yang akan menjadi dasar pada tahapan
berikutnya.



Pra-Desain.
Pengembangan dari Sketsa Ide yang dibuat secara skalatis, ter-ukur dengan
notasi yang tepat dengan standar arsitektural yang komunikatif, kreatif, dan
inivatif meliputi gamba denah, tampak, potongan, site plan, layout plan, dan
gambar sajian tiga demensi (Animasi dan Maket).
2. Sistem Penilaian






Sistem penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam proses
pembelajaran, presentasi dan diskusi, serta keaktifan dalam kegiatan studio;
Sistem penilaian dilakukan dengan mengkoreksi hasil kerja mahasiswa yang
telah diserahkan baik untuk kerja kelompok maupun kerja individu;
Kriteria kelulusan ditetapkan seperti tersampaikan dalam tabel berikut.

NILAI KELULUSAN
HURUF

KETERANGAN

30 < N < 54

D

Kualitas hasil kerja tidak memenuhi standar yang telah
ditetapkan dalam RPS dan RPP

55 < N < 59

C

Kualitas hasil kerja memenuhi standar yang telah
ditetapkan dalam RPS dan RPP

60 < N < 64

C+

Kualitas hasil kerja yang CUKUP Baik

65 < N < 69

B

Kualitas hasil kerja yang BAIK

70 < N < 79

B+

Kualitas hasil kerja yang MEMUASKAN

N > 80

A

Kualitas hasil kerja yang SANGAT MEMUASKAN

ANGKA
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Pembobotan dalam penilaian akhir :
NILAI

Tugas

Sifat

Model Evaluasi

Bobot

Pemrograman

Kelompok

Bahan Kajian 1

20%

Analisa dan Konsep

Kelompok

Bahan Kajian 2

25 %

Individu
Individu

Bahan Kajian 3
Bahan Kajian 4

25 %
30 %

Sketsa Ide
Pra-Desain

2.

No.

NILAI
AKHIR

100%

JADWAL PERKULIAHAN
Hari/Tanggal

Pokok Bahasan
Kuliah Pendahuluan:
a. Penjelasan RPS, RPP dan
Kontrak Kuliah secara
keseluruhan.
b. Penjelaskan tugas semester
secara keseluruhan

Referensi

1.

Selasa/25-09-2018
Kamis/27-09-2018

[4] ; [5] ; [6]

2.

Selasa/25-09-2018
Kamis/27-09-2018

Pemrograman Tapak

Selasa/25-09-2018
Kamis/27-09-2018

Presentasi di kelas

-

Pokok Bahasan

Referensi

Pemrograman Arsitektur

3.

No.

Hari/Tanggal

Analisa dan Konsep
Desain Arsitektur:
- Analisa dan Konsep bentuk dan
tampilan
- Analisa dan Konsep ruang (program
ruang, pengelompokan ruang,
organisasi ruang, kualitas ruang)
- Analisa dan Konsep Struktur dan
Konstruksi Bangunan
- Analisa dan Konsep Utilitas
Bangunan
 Analisa dan Konsep
- Tapak dan lingkungan

[4] ; [5] ; [6]



4.

Selasa/25-09-2018
Kamis/27-09-2018

5.

Selasa/02-10-2018
Kamis/04-10-2018

6.

Selasa/09-10-2018
Kamis/11-10-2018

7.

Selasa/16-10-2018
Kamis/18-10-2018

Presentasi di kelas

[1] ; [2] ; [3]
[4] ; [5] ; [6]
[7] ; [8] ; [9]

-
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No.

8.

Hari/Tanggal
Selasa/23-10-2018
Kamis/25-10-2018

Pokok Bahasan

Sketsa Ide



9.

Selasa/30-10-2018
Kamis/01-11-2018




10.

Selasa/06-11-2018
Kamis/08-11-2018

No.

Hari/Tanggal

11.

Selasa/21-11-2018
Kamis/22-11-2018

12.

Selasa/27-11-2018
Kamis/29-11-2018

13.
14.

Selasa/11-12-2018
Kamis/13-12-2018

Sketsa bentuk dan tampilan;
Sketsa ruang, zoning mikro,
mezo, dan makro;
Sketsa struktur dan utilitas;
Sketsa tapak dan lingkungan.

[1] ; [2] ; [3]
[4] ; [5] ; [6]
[7] ; [8] ; [9]

Presentasi/Asistensi di kelas

-

Pokok Bahasan

Referensi

Pra-Desain




Selasa/04-12-2018
Kamis/06-12-2018

Referensi

Denah, Tampak dan Potongan
Bangunan
Site plan dan Layout plan.
Detail Arsitektural 2 dan 3
dimensi (Animasi dan Maket)

Presentasi/Asistensi di kelas

[1] ; [2] ; [3]
[4] ; [5] ; [6]
[7] ; [8] ; [9]

-

Catatan : Perubahan jadwal dimungkinkan karena penyesuaian terhadap jadwal kegiatan Program Studi
dan/atau kemungkinan adanya libur Nasional.

NORMA AKADEMIK
1.

Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal, toleransi keterlambatan 30 menit;

2.

Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal dan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Bagi yang
terlambat nilai hanya 75 % nya, lebih dari satu hari mendapat nilai 0 %;

3.

Tugas yang merupakan plagiat atau copy paste milik teman atau orang lain diminta mengundurkan diri
semester ini dan bisa mengikuti di semester depan;

4.

Aturan minimal presensi dalam pembelajaran tetap diberlakukan, termasuk aturan cara berpakaian atau
bersepatu;

5.

Nilai terbaik akan mendapat penghargaan dalam bentuk sertifikat.
Dosen Pembina Matakuliah
Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT
Bayu Teguh Ujianto, ST., MT
L.A. Juniarta Dias Eka Wahyudi, ST., MT

POKOK POKOK BAHASAN
PERANCANGAN ARSITEKTUR IV TAHUN 2018/2019
Dosen Pembina: Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT., Bayu Teguh U., ST., MT dan L.A.Juniarta DEW, ST., MT

NO

TOPIK BAHASAN

URAIAN MATERI BAHASAN

ESTIMASI
WAKTU/
MINGGU

Penetapan tujuan; batasan; kapasitas

1.

PEMROGRAMAN

Penyusunan Fakta; Batasan, dan Asumsi
- Rumusan masalah arsitektural
- Progam kegiatan
(melalui studi literatur dan studi banding)
- Program tapak (potensi tapak / lingkungan)
Penentuan tapak; jenis & besaran ruang
Penentuan tema; kesepakatan kelompok.

3

SAJIAN KERTAS A-4 (Kwarto, 80 grm)

2.

ANALISA
DAN
KONSEP

Uraian masalah tiap komponen desain dalam
konteks fungsi dan peran bangunan:
- Analisa bentuk dan tampilan bangunan
- Analisa ruang
- Analisa tapak dan lingkungan
- Analisa sistem struktur dan konstruksi
- Analisa sistem utilitas bang. dan lingkungan
Rumusan hasil analisa yang terpilih untuk
memecahkan masalah
- Konsep bentuk dan tampilan bangunan
- Konsep ruang
- Konsep struktur dan utilitas.
- Konsep tapak dan lingkungan

4

SAJIAN KERTAS A-4 (Kwarto, 80 grm)

3.

SKETSA IDE

Transformasi grafis yang diperoleh dari
konsep-konsep desain
- Sketsa ide bentuk dan tampilan
- Sketsa ide denah
- Sketsa ide tampak dan potongan
- Sketsa ide sistem struktur dan utilitas.
- Sketsa ide penyelesaian tapak

3

SAJIAN KERTAS A-3 (PUTIH BIASA)

4.

PRA-DESAIN

Pengembangan dari sketsa ide yang dibuat secara
visualisasi terskala dengan tepat, notasi yang baik,
dibuat secara arsitektural dan dapat dibaca. Wujud
dari pra-desain ini meliputi:
1. Gambar detaii plan berupa: denah, tampak
dan potongan.
2. Gambar penyelesaian tapak (site plan).
3. Gambar layout plan baik dalam skala tapak
maupun skala bangunan.
4. Gambar detail desain 2/3 dimensi
5. Sajian 3 dimensi (animasi dan maket)
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TUGAS

PERANCANGAN ARSITEKTUR EMPAT
SEMESTER V – TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Pembina Mata kuliah

Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT
Bayu Teguh Ujianto, ST., MT
L.A. Juniarta Dias Eka Wahyudi, ST., MT
PILIHAN JUDUL :
Judul diarahkan pada kegiatan “Fungsi Tunggal Lokasi di kota Malang dan kota Batu”
dalam kelompok kegiatan (a). Bangunan Perkantoran, (b). Bangunan Pendidikan, (c).
Bangunan Hotel dan sejenisnya, (d). Bangunan Apartemen dan sejenisnya, dan (e).
Bangunan Shopping Centre dan sejenisnya dalam lingkup pelayanan kota Malang kan
kota Batu, dengan ketinggian 5-6 (enam) lantai,

BATASAN :
Luasan tapak
Jumlah lantai bangunan

: ± 2000 m²
: 5-6 lantai

PILIHAN TEMA :
Teknologi:
Green teknologi.
Perkembangan Arsitektur:
Tradisional, post-modern, dan modern.
Tata Lingkungan:
Aspek urban; Kontekstual dan landmark.

TAHAPAN PENGERJAAN TUGAS :
Pemrograman
Analisa dan Konsep
Sketsa Ide
Pra-Desain

RENCANA WAKTU PENGERJAAN TUGAS :
TATAP MUKA
1 - 3
----------Minggu ke 3
4 - 7
----------Minggu ke 7
8 - 11
----------Minggu ke 11
12 - 16
----------Minggu ke 16

Kegiatan

Kelompok

Asistensi

Pemrograman
6 Mahasiswa
1X
ECBK.1 --------------------------------------------------------------Analisa dan Konsep
6 Mahasiswa
1X
ECBK.2 -------------------------------------------------------------Sketsa Ide
1 Mahasiswa
1X
ECBK.3 -------------------------------------------------------------Pra-Desain
1 Mahasiswa
1X
ECBK.4 -------------------------------------------------------------

LAIN LAIN :

Hal-hal lain yang belum jelas akan disampaikan saat perkuliahan.

