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PRODI            

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 

mandiri, kreatif dan inovatif. 

Mampu memahami etika dan tanggung jawab

 Mampu menggunakan teknologi informasi 

Mampu memahami hubungan arsitektur, sains, dan seni

Mampu memahami isu-isu tentang keberlanjutan ekologis, dampak lingkungan, desain untuk pengurangan energi, sistem pasif, dan 

pengelolaan energi dalam perancangan arsitektur

 Mampu memberikan penilaian terhadap informasi yang diberikan yang 

CPMK   

Mampu menjelaskan karakteristik ekologi, sosial, dan budaya suatu tempat akibat pengaruh iklim

Mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan arsitektur terkait

Mampu menguraikan perilaku dan respon arsitektur terhadap iklim melalui bahan bangunan dan konstruksi penutup luar

Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar desain arsitektur sebagai respon terhadap iklim 

Mampu menguraikan isu-isu perancangan kota terkait iklim

ata kuliah ini bertujuan  untuk memperlihatkan perilaku bangunan sebagai media 

pada daerah iklim tropis. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas prinsi

Sherlly Maulana, ST, MT 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
BOBOT (sks) SEMESTER

14025 2 sks II (dua)

Koordinator RMK 

Sherlly Maulana, ST, MT 

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 

dan tanggung jawab profesional dan kode etik seorang arsitek profesional

 

Mampu memahami hubungan arsitektur, sains, dan seni 

isu tentang keberlanjutan ekologis, dampak lingkungan, desain untuk pengurangan energi, sistem pasif, dan 

pengelolaan energi dalam perancangan arsitektur 

ampu memberikan penilaian terhadap informasi yang diberikan yang mencerminkan sikap terhadap pengembangan desain berkelanjutan

Mampu menjelaskan karakteristik ekologi, sosial, dan budaya suatu tempat akibat pengaruh iklim

faktor yang mempengaruhi perancangan arsitektur terkait iklim

Mampu menguraikan perilaku dan respon arsitektur terhadap iklim melalui bahan bangunan dan konstruksi penutup luar

prinsip dasar desain arsitektur sebagai respon terhadap iklim  

isu perancangan kota terkait iklim 

memperlihatkan perilaku bangunan sebagai media berarsitektur terhadap iklim, dengan fokus pembahasan ditekankan 

pada daerah iklim tropis. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas prinsi-prinsip dasar desain arsitektur dalam beradaptasi dengan iklim.

SEMESTER Tgl. Penyusunan 

II (dua) Agustus 2017  

Ketua PRODI 

Rina Saraswaty, ST, MT 

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya juga memiliki jiwa 

seorang arsitek profesional 

isu tentang keberlanjutan ekologis, dampak lingkungan, desain untuk pengurangan energi, sistem pasif, dan 

mencerminkan sikap terhadap pengembangan desain berkelanjutan

Mampu menjelaskan karakteristik ekologi, sosial, dan budaya suatu tempat akibat pengaruh iklim 

iklim. 

Mampu menguraikan perilaku dan respon arsitektur terhadap iklim melalui bahan bangunan dan konstruksi penutup luar 

 

berarsitektur terhadap iklim, dengan fokus pembahasan ditekankan 

prinsip dasar desain arsitektur dalam beradaptasi dengan iklim. 

juga memiliki jiwa 

isu tentang keberlanjutan ekologis, dampak lingkungan, desain untuk pengurangan energi, sistem pasif, dan 

mencerminkan sikap terhadap pengembangan desain berkelanjutan 

berarsitektur terhadap iklim, dengan fokus pembahasan ditekankan 
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ANALISIS INSTRUKSIONAL MK. IKLIM DAN ARSITEKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar : Analisis Instruksional MK Iklim dan Arsitektur 

  

2. Mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perancangan arsitektur terkait iklim. (Minggu ke-3) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik ekologi, 

sosial, dan budaya suatu tempat akibat pengaruh iklim 

(Minggu ke-2) 

3. Mahasiswa mampu menguraikan dan menunjukkan perilaku dan 

respon arsitektur terhadap iklim melalui bahan bangunan dan 

konstruksi penutup luar  (Minggu 4-7) 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar desain 

arsitektur sebagai respon terhadap iklim (Minggu ke 10-12) 

5. Mahasiswa mampu menguraikan isu-isu perancangan kota terkait 

iklim (Minggu ke 13-15) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 
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Mg  

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  Kuliah Perdana: 

1. Perkenalan dan 

penjabaran silabus dan RPS 

2. Persetujuan Perjanjian 

Perkuliahan (Kontrak 

Kuliah) 

     

2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan karakteristik 

ekologi, sosial, dan budaya 

suatu tempat akibat 

pengaruh iklim 

1. Iklim 

Klasifikasi iklim, 

Karakteristik Iklim,   

2. Iklim Makro dan Iklim 

Mikro 

SGD 

DL 

2 x 50 (TM) 

2 x 60 (PT) 

2 x 60 (BM) 

� Berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan dengan 

kelompok 

� Mencari informasi melalui 

sumber belajar yang 

disediakan 

� Berdiskusi menyelesaikan 

tugas terstruktur 

berkelompok 

Tugas Modul I: Telaah 

karakteristik ekologi, sosial, 

dan budaya suatu tempat 

sebagai dampak kondisi 

iklimnya. 

Ketepatan menguraikan 

karakteristik suatu 

wilayah (ekologi, sosial, 

dan budaya) sebagai 

dampak kondisi iklimnya 

struktur ekosistem suatu 

habitat tertentu 

 

2,5% 

3 Mahasiswa mampu 

menguraikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

perancangan arsitektur 

terkait iklim. 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Perencanaan: 

1. Kebutuhan Data Primer 

dan sekunder 

a) Lokasi bangunan 

b) Matahari dan cahaya 

c) Angin 

d) Presipitasi 

2. Orientasi Bangunan 

3. Kondisi iklim hayati 

a) Temperatur 

DL 

PBL 

2 x 50 (TM) 

2 x 60 (PT) 

2 x 60 (BM) 

� Berdiskusi dengan dosen 

pembimbing terkait tugas 

terstruktur. 

� Mencari informasi melalui 

sumber belajar yang 

disediakan 

� Berdiskusi menyelesaikan 

tugas terstruktur individu 

Tugas Modul II: 

Menguraikan data primer 

dan sekunder pada tugas 

� Ketepatan 

menguraikan data  

data primer dan 

sekunder yang 

dibutuhkan dalam 

perancangan 

arsitektur terkait 

iklim; 

� Ketepatan 

menjelaskan faktor 

yang berpengaruh 

12,5% 
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Mg  

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) 

b) Kelembaban udara 

c) Gerakan udara 

4. Persyaratan kenyamanan 

Studio Perancangan 

Arsitektur III sesuai 

persyaratan kenyamanan 

dalam perancangan 

4-7 Mahasiswa mampu 

menguraikan dan 

menunjukkan perilaku dan 

respon arsitektur terhadap 

iklim melalui bahan bangunan 

dan konstruksi penutup luar 

1. Bahan Bangunan dan 

Penggunaannya di daerah 

tropis 

2. Konstruksi Penutup Luar 

a) Dasar Fisika Bangunan 

b) Dinding 

c) Atap 

d) Lantai 

e) Lubang pada dinding 

SGD 

DL 

6 x 50 (TM)  

4 x 60 (PT) 

� Berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan dengan 

kelompok 

� Mencari informasi melalui 

sumber belajar yang 

disediakan 

� Berdiskusi menyelesaikan 

tugas terstruktur 

berkelompok 

Tugas Modul III: 

Menguraikan perilaku dan 

respon arsitektur suatu 

bangunan tertentu (kasus 

objek bangunan ditentukan). 

Ketepatan menunjukkan 

contoh-contoh dampak 

lingkungan yang terjadi 

akibat perancangan 

arsitektur 

25% 

8 Evaluasi Tengah Semester tdk diberi 

bobot 

9  Preview Kinerja Peserta: 

1) Preview tugas 

2) Preview Penilaian individu 

3) Preview Hasil UTS 

     

10-12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menunjukkan penerapan 

prinsip-prinsip dasar desain 

arsitektur sebagai respon 

terhadap iklim 

Perbaikan Iklim Mikro: 

1. Cara alamiah: 

a) Orientasi bangunan,  

b) ventilasi silang,  

c) pelindung matahari,  

d) pelembaban udara, air 

2. Pengudaraan buatan: 

3. Pengkondisian udara 

secara mekanis 

SGD 

DL 

PBL 

6 x 50 (TM) 

8 x 50 (PT) 

4 x 50 (BM) 

� Berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan dengan 

kelompok 

� Mencari informasi melalui 

sumber belajar yang 

disediakan 

� Berdiskusi menyelesaikan 

tugas terstruktur 

berkelompok 

Tugas Modul IV: Jelaskan                                    

Ketepatan menunjukkan 

penerapan rancangan 

arsitektur dalam 

memperbaiki iklim mikro 

yang menunjukkan 

respon terhadap iklim. 

30% 
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Mg  

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) 

bagaimana prinsip-prinsip 

dasar arsitektur dalam 

beradaptasi dengan iklim 

diterapkan pada bangunan-

bangunan tradisional dan 

kontemporer. . 

13-15 Mahasiswa mampu 

menguraikan isu-isu 

perancangan kota terkait 

iklim 

Isu-isu perencanaan dan 

perancangan kota terkait iklim 

1. Urban Heat Island 

2. Pedestrian Thermal 

Comfort 

3. dll 

SGD 

DL 

6 x 50 (TM) 

8 x 50 (PT) 

4 x 50 (BM) 

� Berdiskusi untuk menjawab 

pertanyaan dengan 

kelompok 

� Mencari informasi melalui 

sumber belajar yang 

disediakan 

� Berdiskusi menyelesaikan 

tugas terstruktur 

berkelompok 

Tugas Modul V: Jelaskan 

bagaimana kondisi kawasan 

perkotaan yang tidak dapat 

beradaptasi terhadap iklim? 

Tunjukkan dampaknya!  

Ketepatan dalam 

menjelaskan dampak 

rancangan arsitektur yang 

tidak beradaptasi dengan 

iklim terhadap kondisi 

mikro kawasan 

perkotaan. 

30% 

16 Evaluasi Akhir Semester 
tdk diberi 

bobot 
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Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial  

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis  

Tatap muka Belajar mandiri  

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 

 

170 menit/minggu/semester 2,83 
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No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 

1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

 

 


