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Capaian Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI

1. Mampu menunjukkan ketaatan menjalankan ajaran agama dan aktifitas amal saleh, memiliki akhlak dan kepribadian serta tata krama
yang baik di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi visi Universitas Medan Area (S1)

2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya juga
memiliki jiwa mandiri, kreatif dan inovatif (S2)

3. Mampu bekerja dan bekerja sama dalam lingkungan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (KU-1)
4. Mampu menggunakan teknologi informasi (KU-2)
5. Mampu memahami dasar-dasar persepsi visual dan ordering system dalam 2D dan 3D, komposisi arsitektural (P-1)
6. Mampu memahami hubungan arsitektur, sains dan seni (P-2)
7. Mampu menghasilkan rancangan arsitektur secara komprehensif berdasarkan konsep-konsep yang didukung oleh analisis secara

sistematis dengan memperhatikan aspek fungsi, estetika, teknologi, ekonomi, lingkungan fisik dan sosial secara berkelanjutan (KK-1)
8. Mampu menghasilkan rancangan yang memperlihatkan integrasi hubungan antara struktur, material bangunan dan elemen-elemen

konstruksi (KK-3)
9. Mampu menghasilkan rancangan yang mengintegrasikan iklim, sistem servis dan kebutuhan energi (KK-4)

CPMK

1. Mahasiswa mampu  menjelaskan tentang data primer dan data sekunder sebagai data pendukung dalam konsep perencanaan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan lokasi dan site/tapak perencanaan berdasarkan wilayah pengembangan
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa site/tapak dan menuangkannya dalam konsep perencanaan
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa bangunan dan menuangkannya dalam konsep perencanaan
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambar rancangan gambar kerja arsitektur



6. Mahasiswa mampu menggambar finishing rancangan gambar kerja sebagai hasil akhir dari konsep perencanaan

Deskripsi Singkat MK Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat rancangan arsitektur dengan menggunakan konsep perencanaan
dan perancangan arsitektur

Dosen Pengampu Rina Saraswaty, ST. MT.

Mata Kuliah Prasyarat -



Gambar : Analisa Instruksional Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur III

Mahasiswa mampu menggambar bentuk finishing
rancangan berupa bentuk tiga dimensi

(minggu 29)

Mahasiswa mampu menggambar denah bangunan
sesuai dengan konsep desain

(minggu 16,17,18)

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang organisasi ruang,
besaran ruang dan hubungan ruang untuk dituangkan

dalam konsep desain arsitektur (minggu 10,11,12)

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang
analisa site terpilih untuk dituangkan

dalam konsep desain (minggu 7,8,9)

Mahasiswa mampu  menjelaskan data primer dan
data sekunder yang telah dikumpulkan untuk diolah

sebagai data awal perencanaan (minggu 2,3)

Mahasiswa mampu menganalisa lokasi dan site
terpilih yang berhubungan dengan perencanaan

arsitektur (minggu 4,5,6)

Menjelaskan kontrak kuliah, pengenalan materi secara
keseluruhan, penjelasan tugas perancangan

(minggu 1)

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa
struktur bangunan serta penerapannya pada gambar

rancangan arsitektur (minggu 13,14)

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 15)

Mahasiswa mampu  menggambar tampak
bangunan sesuai denah rancangan

(minggu 19,20)

Mahasiswa mampu  menggambar potongan
bangunan sesuai dengan denah rancangan dan

tampak bangunan (minggu 21,22,23)

Mahasiswa mampu  menggambar detail struktur
bangunan sesuai dengan gambar potongan

bangunan (minggu 24,25)

Mahasiswa mampu  menggambar site plan dan
ground plan sesuai dengan konsep perencanaan

(minggu 26,27,28)

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 30)

1. Mahasiswa mampu  menjelaskan tentang data primer dan data sekunder sebagai data pendukung dalam konsep perencanaan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan lokasi dan site/tapak perencanaan berdasarkan wilayah pengembangan
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa site/tapak dan menuangkannya dalam konsep perencanaan
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa bangunan dan menuangkannya dalam konsep perencanaan
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambar rancangan gambar kerja arsitektur
6. Mahasiswa mampu menggambar finishing rancangan gambar kerja sebagai hasil akhir dari konsep perencanaan



Mgg
Ke-

Kemampuan Akhir Yang
Diharapkan (Sub-CPMK)

Materi/Bahan Kajian Metode
Pembelajaran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria dan Indikator
Penilaian

Bobot
Nilai (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Menjelaskan kontrak kuliah,

pengenalan materi secara
keseluruhan, penjelasan tugas
perancangan

1. Kontrak kuliah
2. Pendahuluan
3. Penjelasan Tugas

Ceramah dan
diskusi

100’ -- Indikator: --
Kriteria penilaian:
Penguasaan materi
Bentuk Penilaian:
Non test

2,5

2
dan

3

Mahasiswa mampu
menjelaskan data primer dan
data sekunder yang telah
dikumpulkan untuk diolah
sebagai data awal perencanaan

1.Teknik pengumpulan
data

2. Teknik pengolahan
Data

3. Studi banding

- ceramah dan
diskusi

- Bimbingan tugas

100’

150’

- Mencari data primer dan data
sekunder yang mendukung tugas
perencanaan (4 x 2 jam)
- Mampu mengumpulkan data ,
menganalisa dan mengolah data
(4 x 2 jam)

Indikator: kemampuan dan
ketepatan mencari data
primer dan sekunder
Kriteria penilaian:
Ketepatan dan penguasaan
materi
Bentuk Penilaian :
Non-Test : analisa data

5

4,5
dan

6

Mahasiswa mampu menganalisa
lokasi dan site terpilih yang
berhubungan dengan
perencanaan arsitektur

1. Kriteria dan pemi-
lihan lokasi perenca-
naan berdasarkan WPP
2. Analisa lokasi
3. Analisa Site terpilih

- Ceramah
- Bimbingan tugas

100’

150’

100’

- Mencari dan menentukan
lokasi perencanaan berdasarkan
peraturan pembagian wilayah
dengan cara skoring (3 x 2 jam)
- Memilih dan menetapkan
site/tapak perencanaan (5 x 2
jam)

Indikator: kemampuan men-
cari lokasi dan tapak/site
perencanaan
Kriteria penilaian:
Ketepatan dan penguasaan
tugas
Bentuk Penilaian :
Non-Test: analisa lokasi

5

7,8
dan

9

Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang analisa site terpilih
untuk dituangkan dalam konsep
desain

1. Existing Tapak
2. Analisa Klimatologi
3. Analisa kebisingan
4. Analisa View
5. Analisa ME & SE
6. Analisa Vegetasi
7. Analisa Sirkulasi
8. Analisa Bangunan

- Diskusi
- Bimbingan tugas

150’

100’

150’

- Menganalisa semua aspek
yang terdapat pada tapak
perencanaan untuk dijadikan
sebagai konsep perencanaan
(4 x 2jam)
- Membuat konsep perencanaan
(2 x 2 jam)

Indikator: kemampuan
meng-analisa aspek yang ada
pada tapak untuk dijadikan
sebagai konsep perencanaan
Kriteria penilaian:
Ketepatan dan penguasaan
tugas
Bentuk Penilaian :
Non-Test: analisa tapak

7,5

10,
Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang organisasi ruang,

- Analisa aktifitas
- Kebutuhan ruang

- Ceramah
- Diskusi

100’
150’

- mampu menganalisa aktifitas
Pengguna (3x 2 jam)

Indikator: kemampuan
menganalisa ruang



11
dan
12

besaran ruang dan hubungan
ruang untuk dituangkan dalam
konsep desain arsitektur

- Organisasi ruang
- Hirarki Ruang
- Besaran ruang

- Bimbingan tugas
100’

- mampu menganalisa program
kebutuhan ruang sesuai dengan
aktifitas ruang (3 x 2 jam)

- Membuat besaran ruang (2 x 2
jam)

Kriteria penilaian:
Ketepatan membuat besaran
ruang
Bentuk Penilaian:
Non-Test: Besaran Ruang

7,5

13
dan
14

Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang analisa struktur
bangunan serta penerapannya
pada gambar rancangan
arsitektur

- struktur atap
- pondasi
- plat lantai
- kolom
- detail

- Diskusi
- Bimbingan tugas

150’

100’

- mampu menganalisa system
Struktur (3 x 2 jam)

Indikator: kemampuan
menganalisa struktur
bangunan
Kriteria penilaian:
Ketepatan dan penguasaan.
Bentuk Penilaian:
Non-Test: struktur bangunan

5

15 UJIAN TENGAH SEMESTER
16,
17

dan
18

Mahasiswa mampu
menggambar denah bangunan
sesuai dengan konsep desain

- denah lantai 1
- denah lantai 2
- denai lantai 3
- basement

- menggambar
- bimbingan tugas

150’

100’

150’

mampu menggambar denah per
lantai
- lantai I (2 x 4 jam)
- lantai II (2 x 4 jam)
- lantai III (2 x 4 jam)
- basement (2 x 4 jam)

Indikator:
kemampuan menggambar
denah.
Kriteria penilaian:
Latihan / menggambar
Bentuk Penilaian:
Non-Test tertulis: gambar
denah

17,5

19
dan
20

Mahasiswa mampu
menggambar tampak bangunan
sesuai denah rancangan

- tampak depan
- tampak sisi kiri
- tampak sisi kanan
- tampak belakang

- ceramah / diskusi
- menggambar
- bimbingan tugas

100’

150’

Mampu menggambar tampak
- tampak depan
- tampak sisi kiri
- tampak sisi kanan
- tampak belakang
(4 x 2 jam)

Indikator:
kemampuan menggambar
tampak.
Kriteria penilaian:
Latihan / menggambar
Bentuk Penilaian:
Non-Test: gambar tampak

7,5

21,
22

dan
23

Mahasiswa mampu
menggambar potongan
bangunan sesuai dengan denah
rancangan dan tampak bangunan

- potongan I - I
- potongan II – II

- menggambar
- bimbingan tugas

100’

150’

100’

Mampu menggambar potongan
- potongan I-I
- potongan II-II
(5x 2 jam)

Indikator:
kemampuan menggambar
potongan.
Kriteria penilaian:
Latihan / menggambar
Bentuk Penilaian:
Non-Test: gambar potongan

12,5

24 Mahasiswa mampu  menggam- - detail atap - ceramah 150’ Mampu menggambar detail Indikator:



dan
25

bar detail struktur bangunan
sesuai dengan gambar potongan
bangunan

- detail pondasi
- detail plat lantai

- menggambar
- bimbingan tugas 100’

struktur
Detail atap
Detail pondasi
Detail plat lantai
(4 x 2 jam)

kemampuan menggambar
tampak.
Kriteria penilaian:
Latihan / menggambar
Bentuk Penilaian:
Non-Test: detail

10

26,
27

dan
28

Mahasiswa mampu  menggam-
bar site plan dan ground plan
sesuai dengan konsep peren-
canaan

- site plan
- groundplan

- menggambar
- bimbingan tugas

150’

100’

150’

Mampu menggambar
Siteplan
Groundplan
(3 x 4 jam)

Indikator:
kemampuan menggambar
siteplan dan ground plan.
Kriteria penilaian:
Latihan / menggambar
Bentuk Penilaian:
Non-Test: ground plan dan
site plan

15

29 Mahasiswa mampu
menggambar bentuk finishing
rancangan berupa bentuk tiga
dimensi

3D
Tampak situasi
keseluruhan

- menggambar
- bimbingan tugas
- presentasi

100
Mampu menggambar bentuk 3
dimensi
(2 x 2 jam)

Indikator:
kemampuan menggambar 2D
dan 3D .
Kriteria penilaian:
Latihan / menggambar
Bentuk Penilaian:
Non-Test: 3D dan tampak
situasi

7,5

30 UJIAN AKHIR SEMESTER
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